


இலவசமின்னிதழ

| இதழ: 5 | மழழை- 2018 |

ஆசிரியர

சி. சரவணகாரத்திககயன்

அடழடவடவழமப்

மீனம்மாகயல

ஆக்கம் - உதவ 

சசௌம்யா

நான்ஸ

சபான். பரதீபா



கதகாகஸ்தூரி

கக. வஜய்கமார

வஷ்வக்கசனன்

ஆகலாசழன

இரா. இராஜராஜன்

ந. பாரவதியமனா

சதாடர்க்க

மின்னஞ்சல–c.saravanakarthikeyan@gmail.com

வழலதளம்- https://tamizmagazine.blogspot.com

அழலகபசி- +91 98803 71123

கழத, கவழதகளிலவரும்சபயரகளும், நிகழவுகளும்

கற்பழனகய. கடடுழரகளிலவரும்கருத்்தக்களஅழத

எழு்தபவரின்சசாநதக்கருத்்தக்ககள. பழடப்களின்உரிழம

அநதநதஆசிரியரகழளகயகசரும்.

*

மழழை - 2018  இதழசமரபபணம் 

mailto:c.saravanakarthikeyan@gmail.com
https://tamizmagazine.blogspot.com/


தமிழவடடாரவழைக்கஇலக்கயத்தின்தநழத

க. ராஜநாராயணன்அவரகளுக்க

*



தமிழ்ச் சூரியன்

கழலஞரமழறைந்தஇரண்டுமாதங்களஆகபகபாகன்றைன. 

தமிழசஞ்சிழககளமதலஆங்கலஇதழகளவழரஅவருக்கான

சிறைப்பதழகழளசவளிியடடுவடடன(அவற்்றலஉியரழம

மற்றும்Frontline இதழகளசவளிியடடழவஎனக்கப

்படத்திருநதன.) அபபடயானசிறைப்மலரகளகபசத்தயங்கய

அலல்தகலசாய்மடடுகமசதாடடுக்கடநதவஷயம்

கழலஞரின்எழுத்தாளுழமபற்்றய்த. அதிகபடசம்அவரகள

கபசிய்தகழலஞரின்திழரபபடபபங்களிப்களக்றத்்த

மடடும்(அ்தவும்எம்ஜிஆர- சிவாஜிகாலத்கதாடுமடத்்தக்

சகாளவாரகள). அதனாலஅவர்தஎழுத்்தக்கழளமடடுகம

மன்ழவத்்தஒருசிறைப்பதழசகாணரகவண்டும்என்றைஉந்ததல

எழுநத்த. அவரஅரசியலவாதியாககவாமதலழமசசராககவா

ஆகவலழலஎன்றைாலும்எழுத்்தமகத்்தக்காகமடடுகம

இத்தழகயசிறைப்பதழகளசவளிியடபபடகவண்டயதகதி



வாய்நதவரஎன்பழதகயஇம்மயற்சிியன்ன்லம்உணரத்த

வரும்்ககறைன். ஆக, இ்தஅசலான‘கழலஞர’சிறைப்பதழ!

கழலஞரபத்்தலடசம்பக்கங்களுக்ககமலஎழுதிஇருக்கறைார

என்கறைாரகள. அவர்தமக்கயஇலக்கயபபங்களிப்களாக5 

வஷயங்கழளபபாரக்ககறைன்: 1) திருக்கறைள, ்பறைசங்க

இலக்கயங்கள, சதாலகாப்பயம்கபான்றைபழைநதமிழ

நூலகளுக்கஅவரஎழுதியஉழரநூலகள2) சங்க

இலக்கயங்களின்பாணியலஅவரஎழுதியஅழைகானவசன

கவழதகள(உதா: மீழசமழளத்தவயதில) 3) வாய்சமாழக்

கழதபபாடலகளாகமடடுகமஎஞ்சிியருநதஉள உரளூரரகழள

்பரம்மாண்டநாயகரகளாகமீண்சடழுசசசய்தவரலாற்று

நாவலகள4) தமிழைகவரலாற்ழறைகயகறுக்கசவடடாகக்

காண்்பத்தஅவர்தவரிவானசயசரிழதகள5) எண்ப்தகள

வழரியலானஅவர்ததிழரபபடபபங்களிப்கள, க்றபபாய்

சநருபபாய்பசபாழநதவசனங்கள.

கவனித்தாலசதரிரிம், இதிலநான்எங்கம்அவழரஅரசியல

பழடபபாளிஎன்கறைா, திராவடஎழுத்தாளரஎன்கறைாசருக்க

வடவலழல. இன்்னம்சசாலலபகபானால



அவவழடயாளத்ழதக் கடஅளிக்கவலழல. அதாவ்த

உளளடக்கத்தின்அரசியலசாய்வுஅலல்தசாழயஎ்த

என்பழதத்தாண்டசபா்தவாககவஒருபழடபபாளுழமயாக

உயரந்தநிற்கறைாரகழலஞர. இசசிறைப்பதழஅழதத்தான்

தரவுகளுடன்கபசகறை்த.

நான்திடடமிடடதிலஒருபகதிழயமடடுகமசசய்ய

மடநதிருக்கறை்தஎன்றைாலும்சிலதனித்்தவமானகடடுழரகள

இவவதழழைஅலங்கரித்திருக்கன்றைன. (திழரபபடங்கள

தாண்டரிம்) கழலஞரமக்கயமானஎழுத்தாளரஎன்றை

உண்ழமழயக்கணசமாகனாருக்கஉணரத்திவடடாலஇதழ

சஜியத்ததாகஅரத்தம்.

‘தமிழ’மின்னிதழஇ்தகாறும்எழுத்தாளரகழளகயமன்ழவத்்த

வநதிருக்கறை்த, அரசியலவாதிகழளகயா, 

ஆடசியாளரகழளகயாஅலலஎன்ப்தம்கழலஞரின்

எழுத்்தவன்ழமஎன்கறைமகத்ழதமடடும்எடுத்்தக்சகாண்டு

கபசிியருபபதற்கஒருகாரணம். அரசியலகடடுழரகளஇடம்

சபற்றைாலும்்பரதானமாய்கழல- இலக்கயஇதழைாககவ‘தமிழ’



சதாடரும். தமிழபற்்றகழலஞரஎழுதிஇருக்கம்ஒருபத்தி

இங்கக:

தமிகழை! உன்ழன- உளளங்கவரஓவயகம! உற்சாகக்

காவயகம! ஓழடநறுமலகர! ஒளிரிமிழப்்தநிலகவ! 

அன்கப! அழைகக! அமகத! உியகர! இன்பகம! இனிய

சதன்றைகல! பனிகய! கனிகய! பசநகதாழகமியகல! பழைரசச

சழவகய! மரகதமணகய! மாணக்கசசடகர! மன்பழத

வளக்கக! - என்சறைலலாம்அழழைத்திடத்கதான்றுகறை்த. 

ஆனாலும்தமிகழை! உன்ழனத்“தமிகழைே”என்றுஅழழைபபதிகல

உளளஇன்பம்கவறுஎநதசசசாலலலும்இலழலஎன்கபன். 

(‘மீழசமழளத்தவயதில’சதாகப்பலருந்த, 1953)
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சள பிடிதத புிததன்

மசாஓகாஷிக(தமிழல: நநதாகமாரன்)

1

சசந்தம்்பமடடும்

சகபாவன்* வானில

கமகம்இலழல.

2

கமகலபாரக்ழகியல

எவவளவுஉயரமானபககாடா*

இழலரிதிரகாலவானில.

3

சீழமபபனிசழசியன்* சழவ

என்ஒவசவாருகடரிம்அவவளவு கரழம

கஹாரரி-ஜி* ககாியலன்மணகயாழசகபான்கறை.

4



சகண்ழடமீன்கமகல்தளளுகறை்த

இழலரிதிரகாலநிலசவாளிியல

சருக்கங்களவழுகன்றைன.

5

இருநதஒருசிலநதிழயரிம்சகான்றை்பன்

இநதக்களிரஇரவல

என்தனிழமழயஉணரககறைன்.

6

அன்்பற்கம்சவறுப்பற்கம்இழடகய

ஓரஈழயக்சகான்று

ஓரஎறும்்பற்கத்தின்னக்சகாடுக்ககறைன்.

7

நான்உனக்காகக்காத்திருக்கம்

மற்றுகமாரஇரவு

களிரக்காற்றுமழழையாகஉருமாறுகறை்த.

8

வசநதகாலமழழை

கழடியன்கீகழைஉலாவயபட



காமிக்ஸ்்த்தகக்கழடியலநான்.

9

பவளமலலவழுகறை்த

நளளிரவன்

கபகராழசியன்கமல.

10

்டலங்காரிம்

்த்தனாகம்

கவனமாகஇரு.

11

பாழைழடநதகளிரகாலத்தனிழம

ஒருகக்கராமத்ழதக்கடக்ழகியல

நாியன்கழரபசபால.

12

இளஞ்சூடானமழழை

வருடுகறை்த

சவற்றுமளழள.



13

உருகசநகழநதகளத்தில

ஓரஇறைாலநகரகறை்த

பழழையபாசிியன்இழடகய.

14

அநதிசவளிசசத்திலநிலா

ஒருசகாத்்தபபூவதழகளவழுகன்றைன

கசலாபபழை* மரத்திலருந்த.

15

பழழையகளம்

தழலகீழைாகமிதக்கறை்த

சிலவண்டன்ஓடடன்மீ்த.

16

நான்கபாககறைன்

நீஇருக்கறைாய்

நம்மிழடகயஇரண்டுஇழலரிதிரகாலங்கள.

17

என்மீ்தஒருபனித்்தளி

கடநதழதபகபாலஉணரநகதன்



படுக்ழகியலகடநதபட.

18

க்றகாய்பபூக்களமலரந்தகடக்கன்றைன

ஆனாலஇங்ககபாருங்கள

சளி்படத்தஒரு்த்தன்சாகக்கடக்கறைான்.

* சகபா(Tsukuba) - ஒருஜபபானியநகரம்

* பககாடா(Pagoda) - பலஅடுக்ககளசகாண்ட்னித

ககா்ரம்

* சீழமபபனிசழச- சபரசிமான்(Persimmon) - உண்ணக்

 கடயஒருவழகபபழைம்

* கஹாரரி-ஜி* (Hōryū-ji) - ஒரு்த்தரககாியல

* கசலாபபழைம்- சசரரி(Cherry) - உண்ணக் கடயஒருவழகச

சிவநதபழைம்



க்றப்கள:

1. மசாஓகாஷிக34 வயதிலகாசகநாயாலஇறைநத4ம்

தழலமழறைஜபபானியழஹக் ககவஞர. 

2. ஷிகஎன்றைாலஜபபானியசமாழியலகியலஎன்று

அரத்தம். ஷிககாசகநாயாலரத்தம்கக்கஇருமவார.

கியலபாடும்சபாழு்தரத்தம்கக்கம்எனஒரு

நம்்பக்ழகஜபபானிலஇருநத்த.



3. ஜபபானியழஹக் ககவஞரகளிலபாகஷாழவ

வமரசனம்சசய்்தபூசாழனபூசித்தவரஷிக. 

***



ஓடு்ொல

ஆரத்திதன்ராஜ்

2014. சபங்க உர.

“…”
                                                                           

“அகடய்…ே”

“…”

“ஸாரிடா…ே”

“…”

“இபபஎ்தக்கன்ஞ்சியத்தூக்கசவசசிடடுஇருக்க?”

“…”



“எனக்கஎபபவுகமஆழசதான். கநத்்தஓசிடரடடு்ன

சபலபபடடுஷாடஸ்கவறைஓவராகபாசச. இலலனாகபசாமத்

தூங்கருபகபன். ஸாரிடா…ே”

“…”

நீரிம்தாகன…கடய்…ஹாப்பயாஇருநதியா?”

“…”

“எலலாம்உலடடாவாஇருக்க. நான்சநகதாஷமாஇருக்ககன். 

நீ்பளுக்கடடுஇருக்க. கடய்…சதன்ன…கட…

அழுதிருகவன்டா…ஏகதாஉன்ழனகரபபண்ணனரபல

ஆக்த…சழச, ஓடடவண்ட…ே”

“…”

“சசாகமாஇருக்க்னம்னாஇங்கஇரு. கசாகமாஇருக்க்னம்னா

உன்ரமக்ககஓடரு. நானாசசம்சநனசசசநனசசசிரிசசக்கடடு

சநகதாஷமாஇருபகபன். எனக்கக்ககாவம்வநதிரும்

சதன்ன…ே”

“சரண், உன்ளூடடுலசசாலல்றயா?”



“என்ளூடடலயா? கடய், எ்தக்கடான்ழடக்சகடுத்்தகடடச

சசவுராக்கறை?”

“…”

“இங்கவாகயன். என்கடடபழபயன்என்னபண்றைான்? எடடப

பாக்கறைான். ஹிஹி.”

“பச. சவழளயாடாதட. இத்தழனநாளகவறை. கநத்திக்க

அப்றைம்…ஒருபகராடசடக்க்னம்இலல. நீஇருக்ககய…

பளஸ், ஊருக்கநா்னம்வகரன். ளூடலசசாலலஒரு

தாலழயக்கடட கடடடடுவந்தகறைன்…ே”

“மிஸ்டரசதன்னவன், நீங்கஎன்னிக்கஎன்ஊழர, 

கடும்பத்ழதப்ரிஞ்சக்ககபாறீங்ககளா! அங்கலாம்நீங்க

எபபவும்என்டரிகடுக்ககவமடயா்த.”

“…”

“கபானவாரம் கடசபரிம்மாபணசமாழடலகவறை

ஆளுங்களுக்கஏகதாசநலம்வத்்தடடாங்கன்்னசபரிய

பஞ்சாயத்்த. ஊருக்களளஇருக்கறைசநலத்ழதசயலலாம்கவறை



ஆளுங்கயாருக்கம்வக்க கடா்த. மீ்றகடுத்்தடடாங்கன்்ன

வடயவடயபஞ்சாயத்்தபகபசி, ‘்ருஷ்னம்இலலநீயா

காபபாத்்தறை’ன்்னசபரிம்மாழவப்டசசக்கத்தி, சமபபா

ஆளுக்கக்சகாஞ்சம்காசகபாடடுஊருசபா்தவுல

வாங்கடடாங்க.”

“…”

“அசதன்னஅவன்****னாமாம், இன்னிக்கசநலத்ழத

வாங்கவான், நாழளக்கஊருக்களளவருவான், அவன்கடட

ககாவலவரிவாங்கும்தூ்னஎங்கம்மா கடகபசிடடு

இருநதிசச…ே”

“…”

“உன்ழனகயதான்சநனசசிடடுஇருநகதன். இன்னிக்கக் கட

இசதலலாம்நடக்க்தன்்னஉனக்சகலலாம்சதரியா்த. பளஸ்…

எனக்கஎன்ளூடு, எங்கபபாஎலலாம்பயம்டா. இபபடகய

இருந்தக்கலாம்டா.”

“…”

“கடய்…ே”



“எனக்கன்்னசிலஒழுக்கமதிபபடுகளஇருக்கசரண். கநத்்த

ஆடடடுநீநலலாகம்பகரணமாதிரிதூங்கடட. என்னால

சபாடடுகண்ுன்டமடல. நாலுவருஷம்ஆசச. இபபட

கமயறை்தக்கசமாத்தமாமடசசிரரா்னஎத்தழனதடவகண்டல

அடசசிருக்க…இபபஅ்ததான்நடநதிருக்க.”

“…”

“எங்கபபாலாம்்பரசசழனகயஇலல. உன்கடும்பத்்தக்க

பயநதிடடுஎத்தழனநாளவாழக்ழகயஆரம்்பக்காமகய

இருக்க? எனக்கஎன்னகமாகலயாணம்சராம்பமக்கயம்தான்.

இநதலவன்ஸ்லாம்எனக்கஆழமனசலநிம்மதியாகவஇலல. 

அபடகயவளநதிடகடன். பளஸ்…எனக்காக…பளஸ்…ே”

“…”

“சரண்…மியலு…பளஸ்டா…வா. நாநதான் கடவகரன்்ன

சசாலகறைன்ல. எத்தழனநாளபயநதிடகடஇருபப? ஒன்ஸ்

ரபாரஆலமடசசிடடுதங்கமாடடவாழைலாம். பளஸ்டா

ராஜாத்தி.”



“கண்டபபாகபச்னமா, சதன்ன?”

“ஆமா. எனக்கசராம்பமக்கயம்.”

“…”

“…”

“சரிடா, நான்மடடும்கபாியடடுவகரன்…கபசகறைன். நீவர

கவணாம்.”

“இலல…ே”

“எ்தவும்கபசாத. சநஸ்டளூக்சகண்டகபாகறைன். அ்த

வழரக்கம்என்கடடழபயழனஎன்கடடகயஇருக்கடடும். நீ

கபார. அவனத்தான்எனக்கப்டசசிருக்க. உன்ழனப

்டக்கல. ஹிஹிே”

*

2015. இநதியகதசத்திலஒருகராமம்.

“ஹகலாே”

“…”



“ஹகலாே”

“…”

“சதன்ன…ே”

“…”

“நீதான? உன்ன்சசக்காத்்தசதரியாதா…ே”

“…”

“அழுகசவக்காதடா…கடய்…சதன்ன…ே”

“இவன்கவறைஅழுவுறைான்…ே”

“கடய்…திரும்பகாலபண்ுவயா? இபபடகயன்சசமடடும்

வடுடா…பளஸ்…ே”

“…”

“சரண்யா…வந்தசகாழைநழதயஎடு. அழுவுறைான்பாரு. 

பசிக்க்தகபால.”

“ழபடா.”



*

2014. அகதகராமம். ஒருநடுபபகல.

“ஒத்தபசபாண்ணசவசசக்காசசம்பாரிசசசபாழழைக்குமா? 

அபடஒண்ும்காசகவணாம்்னஅடயாஅடசசகடகடன். 

சபங்க உரலகபாய்ஆம்பழளகதடடடுவநதிருக்கா. அநதக்

காலத்்தலஅபபனாத்தாபத்்தவயச, பன்சனண்டுவயசலகடட

சவசசாங்கன்னாஅ்தக்ககமலஆலாபறைக்க்தங்கன்்ன

சதரிஞ்சதான். வநதா்னங்க்டுங்ககளாடடம், சபாண்ண

படக்கசவய்ிய, படுக்கசவய்ிய்ன. எலலாம்கபாசச. சபாங்கப

பாழனழயத்சதருவுலசவசசாநாியநக்கதான்சசய்ரிம். 

சநகசநகன்்னவளத்திசவசசாசாதிசகடடநாசயலலாம்

நக்க்த. இநதாபாருமணகமகல…கழுழதயக்காழலத்தருக்க

ளூடடுலகடடு.”

*

2014. அகதகராமம். அன்ழறையஇரவு.



“இநதாககணச…மழறைக்கஒண்ுமிலல. உங்சகாக்கா்ளள

வளத்தினலசசணத்்தக்கஅவழளரிம்அவசபத்ததழதரிம்

ஒண்ணாசவடடபகபாடடருபகபன். ஒருஆம்பழளபழபயன்

சமாளவாயஆடடடடுசபாறைநதிருநதாஇநதபசபாடழடங்கள

சதாரத்திபகபாடடுராஜாகணக்காஉக்காநதிருபகபன். அ்தக்க

இலலாமபகபாசச. எபபடரிம்இத்தழனசசாத்ழத

சவளியாளுக்கஏத்திவடமடயா்த. சபாண்ழணரிம்

சபாருழளரிம்நீகயகடடகமசசக்ககா. சின்னவயசலருந்த

இருக்கறைகபசசதான. ஒன்றைமாசத்்தலஆவணசபாறைநத

உடகனகலயாணத்ழதசவசசபகபாடலாம். நீஎன்னசசாலறை?”

*

2014. அகதகராமம். சிலதினங்களுக்கப்பன்.

சவறும்நியூஸ்கபபபழரசபாடடலமாகசசற்்றஎடுத்்தவந்த

அம்மாகண்படஎரிந்தசகாண்டருநததண்ணஅடுப்பல

கபாடடாளசரண்யா.

“என்னட?”



“தழலக்கஊத்திக்கடகடன்மா. அதான். என்னகமாஇநதத்

தடழவசீக்கரகமவநதிருசச.”

“பரவாலல. கலயாணத்தன்னிக்கஊடுபாவாமஇருநதிசகச. 

இலலனாகாணயாசசிககாியலு, சாநதிம கரத்தம்

எலலாத்்தக்கம்இன்சனாருசமயம்பாக்கும். கவழல

இழுக்கம். இ்தனாமண்டபக்காரகனவந்தகடடலுக்கம்

சரண்டுபூஇழுத்்தடடுடடுபகபாியருவான்.”

“…”

“என்னட?”

“ஒண்ுமிலலமா.”

*

2014. அகதகராமம். மதலரவுக்கமறுநாள.

வரிப்பலஇருநதரத்தக்கழரழயக்கண்டுகசகசத்்தசிரித்தனர

அம்மாளும்அத்ழதரிம். கசகசககடடஅபபாரும்மாமனாரும்

சமருமிதமம்நிம்மதிரிம்கலநதசபருன்சச

வடடுக்சகாண்டனர.



*

2014. அகதகராமம். மதலரவன்்பன்னிரவு.

சத்த்பகளடாலகாலலசமலலசாகக்காயம்சசய்்த, சி்ற்த

ரத்தத்ழதவரிப்பலகதய்த்தாளசரண்யா.

*

2015. அகதகராமம். ஓரஇரவு.

“உன்ஊருகபரு கடசரியாத்சதரியா்த. எங்ககபானாஎன்ன

பண்ணனா்னஅழலஞ்கசன். எபபடகயாஆபஸ்்பரண்டஸ

்டசச…, இங்கபாரு…நீயாருன்்னஇவங்களுக்கசதரிரிமா? 

உனக்ககசதரிரிமா? எபபடஇங்கஇருக்க? யாருக்காக? எபட

இவகளாநடக்கவடட? எத்தழனகபருக்ககவுன்சிலங்

கடுபப? நீகயஉன்ழகய்டசசஒடசசகடடமாதிரிஇபபட

கறுககபாய்டடகயட…இபபடவாழை்னம்்னஅவசியமிலல.”

“…”



“ஏகதாசநனப்க்களளகபாியசிக்கடடுவாழக்ழகய

அழசசக்காத. வநதிரு. சகாழைநழதயஎடுத்திடடுவா. இங்ககய

நிக்ககறைன். சபங்க உரஇருக்கடநமக்க. சரடடர்பககடஸ்

மடடும்எடுத்திடடுவா. அதான்நீ.”

மடடக்கடத்தபண்ணயத்தாளஎவ்னக்ககாசிறுநீரமடட, 

நடுராத்திரிியலஒ்தங்கயவன்இவரகழளபபாரத்்தவடடு

அநதபகபாழதியலும்அவசரமாய்மிகநதவசவாசத்்தடன்

சபரியளூடடுக்கஓடனான்.

*

2015. அகதகராமம். மறுநாளஇரவு.

“சரண்யா…ே”

“ஏங்மாமா?”

“உங்சகாம்மாக்கதிடர்ன்பரசரஜாஸ்திஆியருசசாம். 

பாத்ரம்லமயங்கஉழுநதிருசசாம். ஓடயா.”

அழலயக்கழலயகழைநழதழயதூக்கபகபானாள.



“அவழனஎ்தக்கஎழுபபறை? சதாடடகலகயவடடுடடுவா. 

ஆயாகடடசசாலலடகடன். பாத்்தக்கம். நாமகஜால

சதாநதரவுன்்னஎங்கதிரியபகபாகறைாகமா…நீஓடயா.”

ஓடடமம்நழடரிமாய்வரப்வழயாககறுக்கத்தடத்தில

்கநதஇருவழரரிம்கநாக்கக்கலஒன்றுசீ்றவர, மாமன்

ககணசன்ஒ்தங்கக்சகாண்டான். கலசினத்்தடன்சரண்யாவன்

சநற்்றழயபசபயரத்த்த.

அ்தமதலகலதான்எனப்ரியசரண்யாவுக்கக்சகாஞ்சம்

கநரம்்படத்த்த. இரண்டாவ்த…ன்ன்றைாவ்த…சரமாரியாகக்

கற்களளூசபபடடபதிழனநதாவ்தநிமிடத்திலரத்தசகதமாய்

சரண்யாகாணாப்பணமானாள.

“ஓடுகாலமண்ட. எத்தினிதடவஓடுவாளாம்? பூழனயாடடம்

இருநதா. ஏகதாகறுக்க, கடடசவசசபகபாடடாசபாடடாடட

சகடபபான்்னசநனசசஉன்வாழக்ழகழயரிம்

அழசசபகபாடகடன். நீகபாியநிம்மதியாவாழு. என்

சசாத்்தக்கம்பரம்பழரக்கம்வாரிசஅநதசசின்னவன்தான். 

இவஒருத்திநடுவுலசபாறைக்கல்னசநனசசக்ககறைன். தூங்கடடு



இருக்கறைமகராசன்தான்எனக்கபசபாறைக்ககவண்டயவன். 

ஏகதாஇநதசனியன்ன்லமாத்தான்வரும்்னஇருநதிருக்க. 

அவன்கபரன்இலல. என்ழபயன். மாபள, அவழனநாகன

வளத்திக்ககறைன். நான்சபத்தஓடுகாலநாயாலநீபடட்த

கபா்தம். கபாியருய்யா.”

“மாமா…ே”

“என்னககணச?”

“யாராசசம்ககடடா?”

“ஆயாக்காரிககடடாஓடகபாய்டடான்கனசசாலலு. 

எலலாருக்கம். தடநசதரியாமப்தசசிடலாம்.”

ரத்தமம்மண்ுஒடடியருநதழகழயழககழளத்தண்ணீர

ஊற்்றநிதானமாய்க்கழுவவடடு, பரமநிம்மதியாய்த்

சதாடடலலதூங்கக்சகாண்டருநதகழைநழதழயபகபாய்

ஆதூரத்்தடன்தூக்கனார.

“கரணா…தாத்தாவநதிருக்ககன்…எழுநதிரிய்யா…ே”



***



நூற்றொண்டுித திரரைப்பளடக

சசித்ராமாரன்

சபருழமக்கம்ஏழனசசிறுழமக்கம்

கடடழளக்கலகருமம்என்று

மதிபபடடுக்க்றபபளித்த

சபருநாவலரவதிபபடவாழநத

அஞ்சகசசசலவன்ம.க.

காவத்தழலவன்கரங்களில

தமிழசவலலுசமன

கலசவடடுபசபா்றத்தளித்த

இருதூண்ழகசயாபபம்ம.க.

காதலசமாழசவலசவடடு,

கடுஞ்சாடலசமாழவாளளூசசசன

வசனத்சத்றப்பலழகத்தடடளளிய



காவயஎழுத்்தகளம.க.

இழறைவாழத்்தபபாடும்

இவழவயகவழைக்கம்மாற்்ற

சமாழவாழத்்தபசபாழய

ழவத்தமத்தமிழகமகம்ம.க.

கண்ணகசிலம்்பனின்று

சித்றயமாணக்கபபரலகழள

தமிழபபரலகளாய்பூம்்காரில

சத்றக்கசசசய்தம.க.

ஆரியமாழயஎரியசசசய்ய

எழு்தககாலமழனவழளூரிய

தமிழத்தழைலன்டடய

எரிசபாருளம.க

அதிகாழலஆதவ்னம்

அன்றைாடசசசய்தித்தாளகளும்

ஆவலுடன்கதடும்

திருவாரரதிரும.க.



ம்னநீதிகசாழைன்

மண்ணலுதித்்த

ம்னதரமசமதிரத்த

எழுஞாியறும.க.

தன்சபயருக்கமரணாக

கனத்தசமௌனத்்தடன்

கதிசராளிதீண்டக்

காத்திருக்கறை்தமரசசால

வாசித்கதபழைகய

ன்க்கக்கண்ணாட

தமிழைருநதயாசிக்கறை்த

கழலஞரின்வழகழள

சகாண்டாடடஇறைபசபன்கறை

நிகழும்வழரநிழனக்கழவத்்த,

எழதரிம்தாங்கயஇதயங்கழளரிம்

எதிரணசதாண்டரகழளரிம்சநாறுக்கபகபாடட

நூற்றைாண்டுசவற்்றத்திழரபபடம்ம.க.



***



தமிழ் வொிததிியொர் விடிவவல

மகனா





***



பபரு்ொமக

சாதனா

1

அதிகாழலியலவழப்வந்தஎழுந்தசகாண்டார

திருகவங்கடம். கதகம்வயரத்திருநத்த. அருகலருநத

்பத்தழளசசசம்்பழனஎடுத்்தஇரண்டுதடழவகடத்தவர, 

சசம்்பழனமறுபடரிம்இருநதஇடத்திகலகயழவத்தார. 

தளரநதிருநதசாரத்திழனஇறுக்கக்கடடக்சகாண்டார. அவர

எபசபாழு்தகமஇபபடத்தான். அதிகாழலியலகதகம்

வயரத்்தபகபாய், யாகராதன்ழன, தன்உடழலஅவசரகதிியல

உலுப்பஎழுப்பய்தகபாலகபசரன்றுஎழுந்தசகாளவார. 

அகதகவகத்கதாடுஇட்தபக்கமம்வல்தபக்கமம்பாரத்்த

அமா்னஷ்யகமாமனிதகராஎ்தவுகமியலழலசயனஉணரந்த

அதன்்பன்னகரதன்னிழனவுக்கவருவார.



திருகவங்கடத்திற்கஇன்சனாரு்பரசசழனியருநத்த. 

நிசசயமாகஅ்தசாழவபபற்்றயதாகியலழல. மபப்தவயதில

திருமணம்மடத்்தன்ன்கறைஆண்டுகளிலமழனவகபாய்வட

தனிழமியல, சராம்பசராம்பத்தனிழமியலமறுமணகம

கவண்டாசமன்றுதிண்ணமாகவுமிருந்தநாற்பத்திநான்க

வய்தவழரசசாலலக்சகாளளும்படயானசகௌரவமான

வாழக்ழகவாழநதாலும்காமம்வடாப்படயாய்பபடுத்திய்த.

ன்ன்சறைழுத்்தக்கள. ன்ன்கறைன்ன்றுஎழுத்்தக்களதான். கா- ம- 

ம். மறுபடரிம்ஒருமழறைஎழுத்்தக் கடடபபாருங்கள. 

நிசசயமாகன்ன்சறைழுத்்ததான். ஆனாலஅ்தபடுத்்தம்

பாடருக்கன்றைகத! அபபபபா!

திருகவங்கடத்திற்கமறுபடரிம்காமம்பற்்றயநிழனவுவநத்த.

திருவவலயத்திலஎழுதிியருக்கம்படக்கஆதாமம், 

ஏவாளுகம்பளழளகழளபசபற்றைாரகசளனிலஅழதச

சாத்தியமாக்கதலுக்கஆண், சபண்க்றககள

அவசியசமன்பழதஅவரகளஎபபடய்றந்தசகாண்டாரகள

என்பழதநிழனக்கம்கபா்தவயபபாகவும், சிலகவழளகளில



சிரிபபாகவுமிருக்கம். திருகவங்கடம்இம்மழறை

சிரித்்தக்சகாண்டார. 

பதின்ன்ன்றுவயதாகியருக்கம்கபா்ததிருகவங்கடம்

ஒருதடழவகஜுராககாககாவலுக்கசசசன்்றருநதார. நீண்டு

சபருத்தவஸ்தாரமானககாவல. கயாகவரமனின்

ஆடசிக்காலத்திலகடடபபடட்த. அபகபா்ததான்ககாவல

தூண்களிலும், சவரகளிலும்சச்தக்கபபடடருக்கம்

சிற்பங்கழளபபாரத்தார. மழுஅம்மணமாய்இருநத

சபண்சணாருத்திசதாங்கம்மார்ககளாடுகனிந்தநிற்க

அவளுழடயகாதலன், அவளுடன்்பருஷ்டப்ணரசசிியல

ஈடுபடுகன்றைான். பக்கத்திலசபண்சணாருத்திநிலத்தில

கநதிியருந்ததன்்னழடயகாதலனின்க்றியழனசசழவத்்தக்

சகாண்டருக்கன்றைாள. திருகவங்கடத்திற்ககதகம்உத்ற

நடுங்கத்சதாடங்கற்று. தன்்னழடயஉடலலருந்தசவபபமாக

ஏகதாசவான்றுசவளிகயறுவ்தகபாலஅவருக்கபபடட்த. 

சற்றும்மற்றும்பாரத்தவர, யாருமிலழலசயன்பழதய்றந்த

ஏகதாசவாருழதரியம்அலல்தஅநதவயதில

எலகலாருக்கமிருக்கம்காமம்பற்்றயதானஇசழசஅவழரரிம்



உநதித்தளளமற்ழறையசவரகழளரிம்ஒருவறுவறுப்டன்

பாரத்தார. காதலியன்கயானிழயசசழவக்கம்காதலன், 

வழறைத்திருக்கம்ஆண்க்றழயஉருவவடும்காதல, 

அறுபத்திசயான்ப்தவடவத்திலகலவசகாளளும்காதலரகள. 

காதலழயஇடுப்பலதூக்கழவத்்தஉறைவுசகாளளும்

காதலன்…இபபடஎண்ணற்றைசிற்பங்கள. 

ககாவழலவடடுசவளிகயவநதவருக்க, ஆன்மிகத்திற்கம், 

காமத்திற்கம்என்னசம்பநதம்? என்றைவாறைாகபபடட்த. அதற்க

கமல, அநதவயதிலஅழதபபற்்றசிநதிக்கமடயவலழல. 

கஜீராககாககாவலலகண்டசிற்பங்களஅவழரபபடுத்திய்த. 

சதாசரவகாலமம்அவரஅழதபபற்்றகயநிழனத்்தக்

சகாண்டருநதார. தாகனசிற்பங்களிலஒன்றைாகமா்றகாதலியன்

க்றியழனசழவபப்தகபாலநிழனத்்தபபாரத்தார.

களிக்கம்கபா்தVagina is complicated nest என்று

திருகவங்கடத்்தக்கத்கதான்்றய்த. அவழரபசபாறுத்தவழர

அ்தஉண்ழமரிம் கட. அதனாலதான்அவரகளாலஅவவளவு

இலகவலஆண்கழளஅடக்கமடகறை்த. கமலாதாஸடம் கட

“உன்்னழடயஅலகலகலகயஎன்்னியரமய்யம்



சகாண்டுளள்த; உன்கயானிஒருசவக்கடங்காய்மா்ற

என்ழனன்டக்சகாண்டுளள்தே”என்றுஎத்தழனதடழவகள

்லம்்பியருபபார.

சபண்ணன்சரரம்தான்எத்தழனவநழதயான்த! 

கடவுளகளினால கடகண்டு்படக்கமடயாதஒரு்திரஅ்த. 

சவடபமானநீரான்ததிருகவங்கடத்தின்உடழலநழனத்்த

ஓடய்த. கண்கழளன்டக்சகாண்டார. 

இயலாதவனின்காமம்தீழயக்காடடலும்

உக்கரமானசதன்றுதான்அவருக்கபபடட்த. அபபடயாியன்

இயன்றைவ்னக்ககாமம்ஒருசபாருடகடியலழலயா? 

களித்்தவடடுதழலழயத்்தவடடக்சகாளளும்கபா்த

அவருக்கஅநதசசநகதகம்வநத்த. அழதபபற்்ற

கயாசிபபதற்கமதலகாமசமன்றைாலஎன்னசவன்பழத

தீரக்கமாகவளங்கக்சகாளளகவண்டுசமனஅவரநிழனத்தார. 

அத்கதாடுகாமசமன்பதின்மழுழமழய, அதன்சிக்கலகழள

தத்்தவாரத்தமாககவாகழறைநதபடசம்ககாடபாடடு

ரதியாககவாவளங்கக்சகாண்டவரகளயாராவ்த

இருபபாரகளாஎன்கறைகழளக்ககளவரிம்அவருளஎழுநத்த. 



உழடமாற்்றக்சகாளளும்கபா்தகசாப்பனின்கவழதப

்த்தகத்ழதமறைக்காமலஎடுத்்தசசசலலகவண்டுசமன்று

நிழனத்்தக்சகாண்டார. இபகபாசதலலாம்தான்

அசடழடயாகியருபப்தகபாலஅவருக்கத்கதான்்றய்த. 

எலலாவற்றுக்கம்தன்்னழடயஅதீதமானகாமம்தான்

காரணமாஎன்றும்கதான்்றய்த. கநற்றுக் கடஅவரதழலவல

மாத்திழரழயரிம், தண்ணீரபாடடழலரிம்மறைநதிருநதார. 

அதனாலகதகம்நடுங்கஉடலவயரத்்தசராம்பவும்

சிரமமாகவடட்த. மதலலதன்்னழடய்பரசசழனக்கநலல

மருத்்தவசராருவழரசநதிக்ககவண்டுசமனவும்அபகபா்த

அவரநிழனத்்தக்சகாண்டார. 
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வழியலகதநீரக்கழடியலகார்பஒன்றுக்கசசசாலலவடடு

அ்தவரும்வழரதன்ழனசசற்்றியருநதஉலகத்ழதகவடக்ழக

பாரத்தார. தூரத்திலபழனமரங்களஅழமதியாக- அ்தஏகதா

தவம்கபால–நின்றுசகாண்டருநதன. திருகவங்கடத்திற்க

அநதபபழனமரங்களஇருப்தவருடபபரிசசயம். 

இருபத்தின்ன்றுவயதில, பம்பாியலருந்தசசன்ழனக்க



மாற்றைலாகபசபற்கறைாரகளுடன்கடகய்றயகபா்த

மதலமதலாகஅபபழனமரங்களதாம்அவழரவரகவற்றைன. 

அதற்கஏழுவருடங்களகழத்்தகமலாதாஸழனதிருமணம்

சசய்்தசகாண்டகபா்தம்அநதபபழனமரங்களஅவருடகன

்பறைநதழவகபாலஅவரவாழக்ழகியலதவரக்க

மடயாதசவான்றைாகமா்றவடடன. இபகபா்தம்சபரிய

வத்தியாசமிலழல. ஓரிரண்டுகழறைநதகதாடுசரி.

இழவயழனத்ழதரிம்நிழனத்்தக்சகாண்டருக்கம்கபா்த

அவருக்கஇன்சனாருவஷயமம்நிழனவுக்கவநத்த. 

நடுராத்திரிியல, பன்னிரண்கடா, ஒன்கறைாமறுபடரிம்வழப்

வந்தமழனவழயஎழுப்பஅவள்படவாதமாகமறுத்்தம்

வடாமல, வயரழவத்சதபபலாக்ணரசசிியலஈடுபடடுக்

சகாண்டருநதகபா்தஜன்னலன்வழகய, அழசரிம்

திழரியினகடஅவருக்கஇநதபபழனமரங்ககளசதரிநதன. 

கார்பவநத்தம்அழதவாங்கஉ்றஞ்சினார. அதிகாழலியல

இநதக்கழடக்காரனிடம்கழடக்கம்கார்பதிருகவங்கடத்ழதப

சபாறுத்தவழரஓரஅதிசயம்; ஆசசரயம்; எலலாம்கலநத

கலழவ. எத்தழனகயாதடழவசசாலலரிம்கமலாதாஸுக்க



அநதபபக்கவம்ழக கடவலழல. ஆனால, இவனால

மாத்திரம்எபபட? அ்தவும்இருப்தவருடங்களாக! Even after

20 years, how can the taste continue to be so delicious!

நாக்கழனநீடட, கார்பக்கவழளழயஅதன்கமலஇரண்டு

தடழவதடடனார. கழடசிசசசாடழடரிம்காலசசய்தார. 

கழடக்காரனிடம்சிலலழறைகழளக்சகாடுத்தகபா்தஅதிகாழல

வடயற்காழலயாியற்று. 

கபருநதிலகபாகம்கபா்தசநரிசலாகஉணரநதார. 

உடகாருவதற்ககாரஇடம்கழடத்தாலகதவலாசமன்று

கதான்்றற்று. சி்ற்தகநரம்கபருநழதக்கண்களாலஅளநதவர, 

மபபழதத்தாண்டயஇரண்டுசபண்களசிரித்்தச, சிரித்்த

எழதகயாகபசிக்சகாண்டருபபழதபபாரத்தார. 

அவரகளுக்கபபக்கத்திலகண்டாக, தழலியலமடியலலாமல

ஒருவன்நின்றுசகாண்டருநதான். இவரஅவழனப

பாரத்தகபா்தஅவ்னம்இவழரபபாரத்தான். பாரழவழயத்

திருப்பக்சகாண்டவரகம்பலாகியருநதசபண்கழளக்

கண்டார.



எலகலாருகமபதின்மவய்தபசபண்கள. சதாழடசதரிய

கடழடபபாவாழடஅணந்தசகாண்டுஎதிரிலருநத

ஆண்களுடன்கழதத்்தக்சகாண்டருநதாரகள. அதில

சதத்்தபபலசபண்சணாருத்தி“How was last night?” 

என்றைாள. பதிலுக்கஎதிரிலருநதவன், “She didn’t come last 

night and then it was masturbation” என்றைான். அழதக்

ககடடுபசபண்கசளலகலாரும்கலுங்கக்கலுங்கச

சிரித்தாரகள.

திருகவங்கடத்திற்கவியற்்றலஏகதாஎரிவ்தகபால

கதான்்றய்த. இநதக்காலத்்தஇழளஞரகளதாம்எவவளவு

சகாடுத்்தழவத்தவரகசளன்றும்தா்னம்அவரகளில

ஒருவனாகியருநதாலநன்றைாகியருக்ககமஎன்றும்நிழனத்தார. 

்பற்பாடுஅபபடநிழனத்ததன்அபத்தம்க்றத்்தசசிரித்தார. 

இருநதாலும்திருகவங்கடத்திற்கஅநதஇழளஞரகழளப

பாரக்கம்கபாசதலலாம்சபாறைாழமயாகவும், அகதகநரம், 

அவரகளுக்கம்வய்தகபாகசமன்றுபடடகபா்தசற்கறை

ஆசவாசமாகவும்இருநத்த. 



கபருநழதவடடுஇறைங்கய்தம்சினிமாதிகயடடரபக்கம்

திரும்்ப, மஞ்சளவருவதற்காய்சற்றுத்தாமதித்்த, வநத்தம்

அவசரமாய்ஓடுவ்தகபாலகடந்த, அபபடக்கடக்கம்கபா்த

அனிசழசயாகஅங்கருநதகளிகஜாசியக்காரழனபபாரத்்த, 

‘சசன்ழனமத்தியகழலக்கலலூரி’என்றுஆங்கலத்திலசபயர

சபா்றக்கபபடடருநதஅநதக்கலலூரிக்களளழழைநதார.  

ஆசிரியரஅழறைக்களபரகமஸ்வர்னம். திலழலநாத்னம்

இருநதாரகள. அவரகளிருவருக்கம்மகமன் க்றவடடு

திருகவங்கடம்தான்சகாண்டுவநதிருநதகருப்நிறைத்திலான

ழபழயத்தன்்னழடயசபயரசபா்றக்கபபடடருநத

அலமாரிக்களழவத்்தக்சகாண்டார. ழகியலகசாப்பனின்

்த்தகமிருநத்த. ககாப்பஇயநதிரத்திலஒரு

கவழளயளவலானககாப்பழயநிரப்பக்சகாண்டு

வகபபழறைக்களளழழைநதார. 

மாணவரகளுக்கமகமன் க்றயவர, கசாப்பனின்கவழதப

்த்தகத்திலஎண்பத்திநான்காம்பக்கத்திழனத்திறைந்த

சகாண்டார. கடநதபதிசனடடுவருடங்களாக

இநதக்கலலூரிியலதான்திருகவங்கடம்கழலப்பரிவு



ஆசிரியராகஇருக்கறைார. இருநதாலும்மாணவரகளின்

கபாக்கழனரிம்சிநதழனழயரிம்கண்டு்படபப்தஅவருக்க

இன்றுவழரசிரமமானகாரியமாககவஇருந்தவருகறை்த. 

கசாப்பனின்கவழதியலவரும்்திரநிரம்்பயமனிதரகழளப

கபாலகவஅவரதன்்னழடயமாணவரகழளரிம்எண்ணனார. 

எண்பத்திநான்காம்பக்கக்கவழதழயஉரக்கவாசித்தஅவர, 

அதன்சபாருளிழனவளங்கபபடுத்தினார. ்பன்னரக்றப்படட

சிலரிடம்அநதக்கவழதழயரிம், அதற்கானசபாருளிழனரிம்

 கறைசசசான்னார. 

இரண்டாம்கநரபபாடகவழளமடந்தன்ன்றைாம்கநரப

பாடகவழளியலசஜரசிழயசசநதித்தார. திருகவங்கடம்

சஜரசிழயதன்வகபபழறைியலபலதடழவசநதித்திருநதாலும்

ஒருதடழவ கடஅவளிடம்கவழதசயான்்றழனச

சசாலலுமாகறைாஅலல்தகவழதக்கானசபாருளிழனக்

 கறுமாகறைாஅவரககடடதிலழல. பலசமயங்களிலஅவர

அவழளத்தவரத்கதவநதிருக்கன்றைார. ஏசனனிலஅவழள

மதலமதலாகசசநதித்தகபா்தசஜரசிியன்சீரானஉடலவாகம், 

கநரத்தியானநாசிரிம்திருகவங்கடத்ழதபபடுத்திய்த. 



சரநதபபம்கழடக்கம்கபாசதலலாம்அவரசஜரசிழயப

பாரபபார. அவளின்அழைழகரசிபபார. ளூடடுக்கத்

திரும்்பய்தம்சஜரசிழயநிழனத்்தஓரிருதடழவகள

கரழம்தனம்சசய்த்தமண்டு.

அதன்்பறைகானநாடகளிலதிருகவங்கடம்சஜரசிழயப

பாரபபழதமற்றைாகதவரத்கதவநதார. ஆனாலஇன்று

சஜரசியானவளதிருகவங்கடத்திற்கமிகஅருகலருநதாள. 

அவருளகடசகாண்டருநதகாமம்மறுபடரிமாகக்

களரநசதழுநத்த. யாருக்கம்சதரியாமலஅவளின் கநதல

மணத்ழதசமலலதாகளகரநதார. ஏகதாசசய்த்த. அபபடகய

கனிந்த- யாரஎன்னசசான்னாலஎன்ன, சசாலலவடடுப

கபாகடடும்- அவளின்அலகழலளகரநதாலஎன்னசவன்று

கதான்்றற்று. தான்அவவாறுசசய்வதாகவும்நிழனத்்தப

பாரத்தார. அன்ழறையதினம்கீழவருமாறுஇரண்டுசம்பவங்கள

நழடசபறைலாியற்று. 

மதலாவ்தசம்பவம்: திருகவங்கடமானவரகலலூரி

வளாகத்திலஉசாத்திக்சகாண்டருநதகபா்தசஜரசிழயக்

கண்டார. அவளின்உதடடலசதரிநதசிரிப்பழனக்கண்ட



கபா்ததிருகவங்கடத்திற்கககடகலாசமன்றுகதான்்றய்த. 

யாரிடமாவ்தசசாலலவடடால? சசாலலமாடடாள. என்ன

நிசசயம்? ஏகதாசவாருநிசசயம். திருகவங்கடத்திற்கதன்

கதகம்காலயானழதபகபாலபடட்த.  கடகவதன்அ்றவும்

சதாழலந்தகபான்தகபாலகதான்்றயகபா்தஅழதக்ககடகட

வடடார.

பாரழவழயத்தாழத்தி, >> May I have sex with you? << 

என்றைார. 

சஜரசிதன்உடழலக்கறுக்க, ழகழயஉத்றசகாலசலன்று

சிரித்தாள. திருகவங்கடம்பாரத்தகபா்தசிரிபபழத

நிறுத்திவடடுஅவழரபபாரத்தாள. ஆனாலஅபகபா்தம்

அவளுதடுகளிலசி்றய்ன்னழகமீநதிருபபழதக்கண்டு

திருகவங்கடம்மறுபடரிம்தழலழயத்தாழத்திதழரழயப

பாரத்்தக்சகாண்டார. 

>> What’s your age திருகவங்கடம்? Forty, forty fve… 

whatever… எபபடரிமிருக்கடடும். ஆனாலஎனக்கஇபகபா்த



தான்பதிசனடடு. எபபடபபாரத்தாலும்நீங்களஎன்ழனவட

இருபத்திகயழுவய்தன்த்தவர. <<

திருகவங்கடத்திற்கஅதனாசலன்னசவன்றுகதான்்றய்த. 

ககடகலாமாஎன்றுநிழனத்தவரஅவளகபசிமடக்கடடும்

என்றைவாறைாகநின்றைார. >> So, how can I have sex with 

you? << என்றைாள. 

சஜரசிஅபபடக்ககடட்ததிருகவங்கடத்திற்கபசபருத்த

ஏமாற்றைமாகியருநத்த. உண்ழமியலஅவளின்காலலவழுந்த

சகஞ்சக் கடஅவரதயாராகியருநதார. ஏசனனிலகாமம்

அவழரஅவவளவுபடுத்திய்த. இபகபா்தஅவருக்கஎழதப

பற்்றரிம்கவழலியருக்கவலழல. இவளுடன்என்ன

கவண்டுசமன்றைாலும்கபசலாம்யாரிடமம்சசாலலமாடடாள

என்றுநிசசயமாகநம்்பனார. என்கதககமஉன்அலகலன்

நிழனவலதான்மிதக்கறை்தஎன்றுசசாலகவாமாசயன்று

நிழனத்தவர்பன்்இபபடசசசான்னார. 

>> என்ழனப்ரிந்தசகாள, சஜரசி. எபகபா்தம்உன்

நிழனவாககவியருக்கன்கறைன்காமம்என்ழனஅபபடப



படுத்்தகறை்த. ஒகரசயாருதடழவஇதற்கசசம்மதித்்தவடு. 

<<

ழககழளக்கடடக்சகாண்டுசி்ற்தகநரம்திருகவங்கடத்ழதகய

பாரத்்தக்சகாண்டருநதவள, >> Am I looking like a whore?

<< என்றைாள. அவளஅபபடக்ககடபாசளன்பழத

திருகவங்கடம்எதிரபாரக்கவலழல. அ்தவும்சஜரசிமாதிரிஓர

அழைகானசபண்ணடமிருந்தகதவடயாளஎன்கன்றை

வாரத்ழதழயஅவரசகாஞ்சம் கடஎதிரபாரக்கவலழல. 

சகாஞ்சம்தடுமா்றயவர்பன்கீழகண்டவாறைாகசசசான்னார.

>> அபபடசயலலாம்நிழனக்கவலழல. ஆனால, 

என்்னழடயஇசழசழயத்தீரத்்தக்சகாளவதற்கஒருசபண்

கதழவபபடுகன்றைாள. காலம்அநதபசபண்ணாகஉன்ழனகய

எனக்கஉணரத்்தகறை்த. இதற்காகஎன்ளூடடுக்கவரகவண்டய

சம்்பரதாயசமலலாம்கதழவியலழலஉனக்க

வருபபசமன்றைாலஅகதாஅநதமரத்்தக்கப்பன்னாலயாருகம

பாரக்காமலபத்்தநிமிடம். அ்தவும்கவண்டாம், ஒருஏழு

நிமிடம்…<< 



திருகவங்கடம்இபகபா்தசஜரசிழயஎநதத்

தயக்கமமிலலாமலகநராகபபாரத்தார. சஜரசிஅபகபா்தம்

சிரித்்தக்சகாண்டுதானிருநதாள. எதற்காகசசிரிக்கன்றைாள. 

இபபடஅழலகறைாகனஎன்றைா? அழலகவாம். என்ன

கழறைகறை்த? சபண்களுக்கஅழலவ்த்படக்கசமன்றுயாகரா

சசான்னாரககள! ஆனாலகாமத்்தக்காகஅழலவ்த்படக்கமா? 

அழதபபற்்ற்பறைககயாசிக்ககவண்டுசமன்றுநிழனத்தார. 

>> இகதாபாருங்களமிஸ்டரதிருகவங்கடம். ஒரு

சபண்ணாலஓரஆழணபபற்்றபபாரழவியகலகய

அ்றந்தசகாளளமடரிம். நீங்களஎன்ழனபபாரபபதிலருநகத

உங்களஎண்ணங்கழளஅ்றந்தசகாண்கடன். அ்தக்றத்்த

நான்ககாபம்சகாளளவலழல. ஏசனனிலமபப்த

வயதிகலகயஉங்களமழனவழயநீங்களஇழைந்த

வடடரகசளனஎனக்கத்சதரிரிம். ஆனாலஅதற்காகI can’t 

share my vagina with you. <<

அலகலஎன்றைவுடன்திருகவங்கடத்திற்கஅவருழடய

சிசனத்திலருந்ததிரவத்்தளிசயான்றுசவளிகய்றஅவரின்

உளளாழடழயநழனபப்தகபாற்படட்த. திருகவங்கடம்



அபகபாதிருநதமனநிழலியலசஜரசிஒருஎலும்்த்்தண்டழன

அபபாற்தூக்கபகபாடடு“மதலலஅழதஒரு

நாியழனபகபாலகவவஎடுத்்தவா, மற்றைழத்பறைக

கயாசிக்கலாம்ே”என்றுசசான்னாலும்அழதசசசய்வதற்க

தயாராககவியருநதார.  கடகவசஜரசிியன்

அலடடக்சகாளளாதகபசசஅவருக்கஇன்்னம்ழதரியத்ழதக்

சகாடுத்த்த. எபபடரிம்இன்றுமாழலக்கள

சம்மதித்்தவடுவாசளன்கறைஅவரநம்்பனார. அலல்த

சம்மதிக்கழவத்்தவடலாம். 

>> எனக்கப்ணரசசிியலகஷ்டமிலழல. ஒருவ்னக்கஒருத்தி

என்கறை்ளித்்தபகபானசாம்பாரும்ஒத்்தவரா்த. பசழசயாக

ஒன்றுசசாலலவடுகன்கறைன். I am not a virgin. ஆனால

பாருங்கள, நான்யாருடன்படுக்ககவண்டுசமன்பழதநான்

தான்தீரமானிக்ககவண்டும். ஏசனனிலஇ்தஎன்்னழடய

கதகம். <<

என்றைவாறைாகசஜரசிதிருகவங்கடத்ழதவடடுஅபபால

நகரநதாள. இபகபா்ததிருகவங்கடத்திற்கபயங்கரமாகசழைன்று

சகாண்டருநதஇயநதிரசமான்றுதன்்னழடயசழைற்றைழல



திடசரன்றுநிறுத்திய்தகபாலருநத்த. ஒருகணம்தன்ழனகய

மறைந்ததிக்சகன்றுநின்றைவரமறுபடரிம்சஜரசிழயபபாரத்தார. 

்பன்னாகலசசன்றுமறுபடரிசமாருமழறைககடகலாமாசயன்று

படட்த. அவளஇவழரபபாரத்்தசசிரித்்த, தன்்னழடய

ஆடகாடடவரலனாலவாசவன்றுஅழழைத்தாள. அவள

அபபடஅழழைத்தகததிருகவங்கடத்திற்ககறைக்கமாகியருநத்த. 

நாட, நரம்சபலலாம்சூகடறுவ்தகபாலகதான்்றய்த.  

இவளவழளயாடுகறைாள. என்கதகத்ழதசசூகடற்்றவடடு

வழளயாடுகறைாள. என்நிழலழமழயத்சதரிந்தசகாண்டு

வழளயாடுகறைாள. திருகவங்கடத்ழதஓரஇனம்்ரியாத

பதற்றைம்சதாற்்றக்சகாண்ட்த. 

இரண்டாம்சம்பவம்: கபாகம்கபா்தசஜரசிியன்கம்பழலக்

கண்டார. திருகவங்கடத்ழதபபாரத்த்தம்அநதக்கம்பல

சபரிதாகசசிரித்்த, “Look Mr. Thiruvenkadam is coming” 

என்றை்த. அவரகளிசலாருவன்“What happened?” என்றைான். 

அபகபா்தசஜரசி“Mr.Thiruvenkadam wants to eat my 

pussy” என்றை்தம்கம்பலமறுபடரிசமாருமழறை- ஆனால

இம்மழறைபலமாக–சிரித்்தக்சகாண்ட்த. திருகவங்கடத்திற்க



என்னகவாகபாலஆியற்று. மடரிமானவழரகம்பழல

வலக்கக்சகாண்டுசசலலஅவரமயன்றைார. அபகபா்த

அவழரஇழடம்றத்்த, “If you want Thiruvenkadam, you 

can taste it. It’s very delicious” என்றுசஜரசிியன்

கதாழசயாருத்தி கறைவும், சஜரசிஅவள்தகதாளிலகத்தி, ்பன்

திருகவங்கடத்ழதபபாரத்்தசசிரித்தாள. 

ஆசிரியரகளஅழறைக்களளழழைநதகபா்ததிருகவங்கடத்தின்

உடலவயரக்கத்சதாடங்கற்று. அவசரமாகத்தழலவல

மாத்திழரழயவழுங்கக்சகாண்டவர, நிரம்பத்தண்ணீர

கடத்்தக்சகாண்டார. தன்கதகம்இன்னமம்

நடுங்கக்சகாண்டருபபழதஉணரந்தயாராவ்தஏதாவ்த

ககடடுவடுவாரககளாசயன்றுபயநதார. 

3

மாழலகபாலசற்றுக்களிரநத்த. கதகநடுக்கம்தீருவதற்காக

ஆற்றுபபக்கம்கபானார. அவரபாடடுக்கஉலாவனார. சிலர

ஆற்்றலகளித்்தக்சகாண்டருநதாரகள. தா்னம்

களிபகபாமாசயன்றுநிழனத்தவர, ்பன்னரபாரக்கலாசமன்று

அநதகயாசழனழயக்ழகவடடார. திடசரன்றுஆழடகழளக்



கழளந்தவடடுஅழரநிரவாணமாகஆற்்றலகதித்தார. நீருக்க

கமலாகதழலழயவடடுழககழளசசவடடனார. ்பன்்

அபபடகய்பறைண்டுநீரிலன்ழகஆற்்றன்ஆழைத்திற்கசசசன்று

மணழலத்சதாடடு, சகாஞ்சகநரத்திலஆற்்றன்இன்சனாரு

பகதிியலஎழும்்பனார. மகத்திழனவழத்்தத்்தழடத்தவருக்க

கண்களஎரிநதன. 

ளூடடுக்கத்திரும்்பயகபா்த கடதிருகவங்கடத்தின்கதக

நடுக்கம்நின்றைபாடலழல. இரண்டுதழலவலமாத்திழரகழள

வழுங்கரிம்நடுக்கம்கழறைவதாகியலழல. என்ழறைக்கமிலலா்த

தன்்னழடயஉடலஅதிகபபடயாகவயரபப்தகபால

அவருக்கபபடட்த. ஆத்திரமம், கவழலரிம்அவழரச

சூழைலாியன. 

4

கதழவத்திறைநதகபா்தசஜரசிரிம், அவளகதாழரிம்

நின்றுசகாண்டருநதாரகள. 

நிரம்்பவழரிம்்ன்னழககயாடுதிருகவங்கடத்ழதத்தளளி

வடடஅவரகளழகபழபககளாடுகசாரபாவலசசன்று



அமரந்தசகாண்டாரகள. பசழசநிறைத்திலானசாயமடக்கபபடட

வரலகளினாலதிருகவங்கடத்ழதஅவரகளஅழழைத்தகபா்த

திருகவங்கடத்திற்கநடபப்தகனவாஅலல்தநிஜமாஎனப

்ரியாமற்கபாியற்று. சத்தமிலலாமலஅவரகளுக்கஎதிகர

சசன்றுஅமரந்தசகாண்டார. இருவருகம்டழவ

அணநதிருநதாரகள. உதடடுக்கஅடரத்தியானகருழம

நிறைத்திலசாயமடத்திருநதாரகள. இபகபா்தம்சஜரசிதன்ழனப

பாரத்்தசசிரித்்தக்சகாண்டருபப்ததிருகவங்கடத்திற்க

என்னகவாகபாலருநத்த. 

>> அபபடயானாலநீநாங்களசசாலவழதக்ககடககவண்டும்

<< 

தன்ழனஅவரகளஒருழமியலஅழழைத்த்ததிருகவங்கடத்்தக்க

்படக்கவலழலசயன்றைாலும்அழதஅவரசவளிக்காடடக்

சகாளளவலழல. ஏசனனில, சஜரசிக்காகவும்மக்கயமாக

அவளின்தூய்ழமயானஅலகலுக்காகவும்எநதநிழலக்கச

சசலலவும்திருகவங்கடம்தயாராககவியருநதார. ஏ்தம்

கபசாமலமவுனமாகஇருநதஅவர, இன்னமம்ழககழளப

்பழசந்தசகாண்டுதழரழயபபாரத்தவாகறைஇருநதார.



இரண்டுசபண்களும்எழுந்தசகாண்டாரகள. 

திருகவங்கடத்ழதஅழணத்்தக்சகாண்டுஅமரநதவரகள, 

தங்களின்மி்னங்கம்சதாழடகழளதிருகவங்கடத்தின்

காலகளிலகபாடடுக்சகாண்டாரகள. திருகவங்கடத்திற்க

திக்சகன்றைான்த. ஆனாலும்அ்தஅவருக்ககவண்டும்கபால

கதான்்றய்த.

கதகம்பஞ்சாடடம்ஆனழதபகபாலுணரநதஅவர, அபபடகய

அநதஇரண்டுசபண்கழளரிம்மா்றமா்றப்ணரகவாமா

என்றுகயாசித்தார. அவரகளின்சதாடுழகரிம், வாசழனரிம்

திருகவங்கடத்ழதஏகதா்திதாகபபடுத்திய்த. சாகம்வழர

“அ்தே”அவருக்கத்கதழவபபடட்த. அத்கதாடுஅவரகளின்

தடவலலதன்்னழடயசிசனமான்தகலசாகவழறைத்்த

ஸ்கலதமழடநதழதபகபாலவும்அவருக்கபபடட்த. 

திருகவங்கடத்தின்சடழடபசபாத்தாழனத்திறைந்தஅவரின்

தளரநதமார்பழனசஜரசிதடவயகபா்தசஜரசிியன்கதாழ

அவரின்சதாழடகழளஸ்பரிசித்்தக்சகாண்டாள. >> யூ

வாண்டஅவரகடஸ்டட்ஸ்ஸ? << என்றுகாதில

கசகசத்தாள. திருகவங்கடத்திற்கஉடலவயரக்கத்



சதாடங்கற்று. சஜரசிியன்சதாழடகழளத்தடவயவர, 

அபபடகயகசாரபாவலதழலழயசசரித்்தக்சகாண்டார. 

கண்கழளன்டயவாகறைசஜரசிியன்கதாழியன்சதாழடழயரிம்

கசரத்்தத்தடவஆரம்்பத்தார. 

இருசபண்களும்ஒருவழரசயாருவரபாரத்்தகளுக்சகன்று

சிரித்்தக்சகாண்டாரகள. திருகவங்கடத்திற்ககாமம்தழல

வழரஏ்றய்த. ஒருபாம்்கபாலஅவரின்கதகம்மழுவழதரிம்

காமம்ஆடசகாண்டகபா்தபாதியாகதிறைக்கபபடட

கண்களினாலசஜரசிழயபபாரத்்த, >> Please put your little

clit in my mouth << என்றைார. 

தன்கதாழழயபபாரத்்தமறுபடரிம்சிரித்்தக்சகாண்டசஜரசி, 

திருகவங்கடத்ழதபபாரத்்தஉதடழடப்ப்தக்கனாள. >> 

சபாறுங்களமிஸ்டரதிருகவங்கடம். நீங்கள

ஆழசபபடடசதலலாம்நான்தருககறைன். ஆனாலஅதற்க

மதலலநாங்களசசாலவழதநீங்களசசய்யகவண்டும். <<.

அழரமயக்கத்திலருநததிருகவங்கடம்ஓரஆசிரியனானநான்

ககவலம்காமத்்தக்காகஇபபடசயலலாம்கீழறைங்க



வடகடகனசயனஒருகணம்கயாசித்தார. ஒகரஒரு

கணம்தான். ்பறைகஅவராலகமற்சகாண்டுகயாசிக்க

மடயவலழல. காமம்காமம்காமம். இகதாஎன்ஆழசக்கரிய

இளம்சபண். அ்தவும்இரண்டுசபண்கள. அவரகள

சசாலவழதசயலலாம்…என்னசசாலவாரகள? 

எ்தசவன்றைாலும்சரி, சசய்கன்கறைன்.

எனக்ககவண்டய்தசஜரசிியன்கதகம். அவளின்வாசழன

நிரம்்பயகதகத்திலஎன்்னழடயஉடலான்தசநளிந்தசநளிந்த

ஊரகவண்டும். அவளின்சநற்்ற, உதடு, கழுத்்த, மார், 

சதாப்ள, இழட, அலகலஎனஅவளின்அத்தழன

உறுப்களிலும்நான்மத்தமிடகவண்டும். 

இத்தழனயாண்டுகளாகஎன்்னளஒருபூதத்திழனபகபால

கடசகாண்டருக்கம்காமத்திழனசஜரசிியன்மார்க்கழடியல

்ழதத்்தவடகவண்டும். 

சஜரசிழயபபாரத்்தஎன்னசசய்யகவண்டுசமனகண்களால

ககடடார. அவரஅபபடக்ககடட்தம்சஜரசிியன்கதாழ

திருகவங்கடத்தின்சிசனத்ழதசவளிியலஎடுத்தாள. 

சகாஞ்சமாகவழறைத்திருநதஅவரின்சிசனமான்ததன்ழனத்



தாகனஒருதரம்சற்்றக்சகாண்டு்பன்னரஅபபடகயஒரு

பக்கமாகசசரிந்தவழுநத்த. இரண்டுசபண்களும்

திருகவங்கடத்தின்சிசனத்ழதபபாரத்்தசசிரித்்தக்

சகாண்டாரகள.

திருகவங்கடத்திற்கமின்சாரம்ஏ்றயழதபகபாலருநத்த. 

மழுத்கதகமம்பரவசமழடநதழதபகபாலுணரநதஅவர, 

மழுழமயானகபாழதக்களஇறைங்கனார. ஏகதாசவாருஇனம்

்ரியாதஇன்பம்அவழரத்சதாற்்றக்சகாண்ட்த. அவரின்

ழககளஅனிசழசயாகசஜரசிியன்மார்கழளப்பழசயத்

சதாடங்கற்று. மதலலஅவரின்ழககழளதடடவடடசஜரசி, 

இரண்டாவ்ததடழவரிம்திருகவங்கடத்தின்ழககள

தன்்னழடயமார்கழள்பழசயஆரம்்பத்தகபா்தஒருகணம்

தன்கதாழழயபபாரத்்த்ன்னழகத்்தவடடு்பன்னரஏ்தம்

சசாலலாமலஅதற்கஅ்னமதித்தாள. 

சஜரசிியன்கதாழயானவள, அவரின்காதில“சிக்க, சிக்க, 

சிக்கே”எனக்கசகசத்தாள. திருகவங்கடம்தன்்னழடயஉடல

உஷ்ணமழடந்தசவடபமாகஏகதாசவளிகயறுவ்த

கபாலுணரநதார. இன்பம், இன்பம், இன்பம்! 



இத்தழனயாண்டுகளாகஇதற்கத்தாகன

காத்்தக்சகாண்டருநகதன். எத்தழனஏக்கம்எத்தழனகதடல

எத்தழனஅழலசசல! இகதாஎலலாவற்ழறைரிம்இநதஇரண்டு

சபண்களும்தீரத்்தவடபகபாகன்றைாரகள. வழடத்தமாம்பழைம்

கபாலருக்கம்தங்களின்அலகழலஎனக்கத்தரப

கபாகறைாரகள. நான்அவரகளின்வாசழனநிரம்்பயகயானிழய

ஆழைமாகளகரபகபாககறைன். அவரகளின்லா்பயாழவ

பற்களாலகடத்்தவழளயாடபகபாககறைன். அதன்்பறைக

என்னசசய்யலாம்? ்ணரலாம். அதன்்பறைக…? 

அதன்்பறைகஅபபடகயஇறைந்தவடலாம். ஆமாம்…இறைந்த

வடலாம்!

கண்கழளன்டசரிந்தகடநதவரின்தழலியல, கதாழ

சடாசரன்றுஅழறைநதாள. காமத்திலஅவருக்கஎ்தவுகம

வளங்கவலழல. ககாபம்சகாளவதற்கபபதிலகதாழழயப

பாரத்்தகறைக்கமாகசசிரித்தார.

அவளமறுபடரிம்திருகவங்கடத்தின்்படரிழயபசபாத்தி

அடத்தாள. சஜரசிஅபகபா்தம்சிரித்்தக்



சகாண்டுதானிருநதாள. திருகவங்கடம்அவழளவடவும்

அதிகமாகசசிரித்தார. இபகபா்தசஜரசிரிம்திருகவங்கடத்ழத

அடக்கஆரம்்பத்தாள. மதலலசசலலமாகத்தடடயவரகள, 

கநரம்கபாகபகபாகபலமாகஅடத்தாரகள. திருகவங்கடம்

எலலாவற்ழறைரிம்சபாறுத்்தக்சகாண்டார. அவரகளஅடக்க, 

அடக்கஇவரஅவரகளின்சதாழடகழளத்தடவஅலகலுக்கள

ழகளழழைக்ககவமயன்றைார. 

இபகபா்ததிருகவங்கடம்இரண்டுசபண்களின்தம்

காலகளுக்கக்கீகழைகடநதார. ஒருநாியழனபகபாலஅவர

தன்்னழடயகாலகழளரிம், ழககழளரிம்மடத்்ததழரியல

கடக்க, அவரின்நாக்கான்தஅவரின்வாியலருந்தசவளிியல

சதாங்கக்சகாண்டருநத்த. திறைக்கபபடடஅவரின்காலசராய்

ஜிப்பன்வழகயஅவரின்வழடத்தசிசனம்இளம்சிவப்

சமாடடுடன்ஒருகடடபபாம்்கபாலசதரியலாியற்று.

>> எழும்். எழுந்தஒருநாியழனபகபாலஇநத

அழறைியழனசசற்்றவா. << கதாழகடடழளியடடாள.



திருகவங்கடம்எழுந்தசகாண்டார. தன்்னழடயநிழலழய

நிழனத்்தஅவருக்ககசிரிப்வநத்த. அழுக்கபபடயாத

ஆழடரிட்னம், கநரத்தியானசிழகரிட்னம்தான்பாடம்

படத்்தக்சகாடுக்கம்உருவம்அவரின்கண்மன்கனமின்னல

சவடடயழதபகபாலசவடடசசசன்றை்த. தன்ழனத்தாகன

கடடுபபடுத்திக்சகாண்டுஎலலாவற்ழறைரிம்உத்றவடடுஇரு

சபண்கழளரிம்தழலியல்படத்்தசவளிகயதளளிசசய்யலாம்

தான். ஆனாலமனம்ஒபபவலழல. காமம்அவழரஒரு

ழசத்தாழனபகபாலஅடக்கழவத்திருநத்த. 

இபகபா்ததிருகவங்கடம்இரண்டாவ்ததடழவயாக

அழறைழயசசற்றைஆரம்்பத்தார. திருகவங்கடம்சஜரசிழயப

பாரக்கம்கபாசதலலாம்சஜரசிஇவழரகய

பாரத்்தக்சகாண்டருநதாள. உதடடலசிரிப். அவருக்கஅதற்க

கமலதாங்கமடயவலழல. மழைங்காலகளினாலநடந்த

சஜரசிழயசநருங்கனார.

தளரநதிருநததன்இரண்டுழககளினாலும்சஜரசிியன்

இடுப்பழனப்படத்்தக்சகாண்டவரகநராகஅவள்தஇடுப்பன்

கீழமகம்்ழதத்தார. சஜரசிஅவரின்மகத்திழனஅபபாற்



்படத்்தத்தளளினாள. ஆனாலதிருகவங்கடம்

வடுவதாகியலழல. சஜரசிழயத்தன்பக்கமாகஇறுக்கயவர

ஒற்ழறைக்ழகியனாலஅவளின்்டழவழயத்சதாழடவழர

தூக்கனார. ஒருநாியழனபகபாலஅவளின்சதாழடகளிலதன்

மகத்திழனபதித்்தசவ்றசகாண்டவரகபாலமத்தமிட

ஆரம்்பத்தார. அபகபா்தகதாழ, அவரின்்படரிியலசபாத்தி

அடத்்தஅவழரப்பன்னாலருந்தஇழுத்தாள. நிதானமிழைந்த

தழரியலவழுநதவழரதன்இரண்டுழககளினாலும்பலமாகப

்படத்்தக்சகாண்டு்பற்பாடுசவடசசிரிப்சசிரித்தாள. 

அபகபா்தசஜரசிதிருகவங்கடத்தின்மார்பன்கமலஅமரந்த

சகாண்டாள. >> Pity you, Thiruvenkadam. << என்றைாள. 

>> You want to lick Jersy’s pussy, Mr.Thiruvenkadam? 

<< என்றுகதாழககடகவும்“ஆமாம்டகவழசககள, எனக்க

சஜரசிியன் கதிதான்கவண்டும்ே”என்றுபலமாகக்கத்தினார. 

அவவாறுஅவரசபரும்கரசலடுத்்தக்கத்திய்தஅழறைச

சவரகளிலபடடுத்சத்றத்த்த. இருசபண்களும்ழபத்தியம்

்படத்த்தகபாலசிரித்தாரகள.



சஜரசி்டழவழயஇடுப்வழரதூக்கக்சகாண்டு

திருகவங்கடத்தின்மகத்திற்ககநராகநின்றைாள. திருகவங்கடம்

சகௌவவரும்கபாசதலலாம்சடாசரன்றுதன்இடுப்பழனத்

வலக்கக்சகாண்டு>> Don’t stop Thiruvenkadam. Don’t 

stop. Absorb my little pink clit till my death. It’s feeling 

amazing. << என்றுநடத்தாள. அழதஒருவழளயாடடாக

அவரிடம்மீண்டும்மீண்டும்சசய்்தசகாண்டியருநதாள. 

திருகவங்கடம்கழளத்்தபகபாியருநதார. ஆனாலஅவருழடய

காமம்கழளத்்தபகபாவதாகியலழல. கண்களசசாருகத்

தழரியலபடுத்்தக்கடநதார. இபகபா்ததிருகவங்கடத்திற்க

சஜரசிியன்மீ்தசற்றுக்ககாபமம்வநத்த. இபபடஈவு

இரக்கமற்றைவளாகஇருக்கன்றைாகள, ஒகரஒருதடழவ

அவளுழடயவசீகரரகசியத்ழதஎன்்னழடயவாியல

திணத்தாலஎன்னகழறைந்தவடபகபாகறை்த? திருகவங்கடம்

தன்ழனமறுபடரிம்ஆசிரியனாகநிழனத்்தக்சகாண்டார. 

கசாப்பனின்கவழதழயமாணவழனவாசிக்கசசசாலலஅதன்

சபாருளிழனஇருநூறுசசாற்களுக்கக்கழறையாமல கறைச

சசான்னார. மாணவன்அழதஅய்ம்ப்தசசாற்களில க்ற

மடத்தகபா்தமாணவழனசபா்தசவளிியலஅவமானபபடுத்த



வரும்பாமலதாகனசசாற்கழளஎடுத்்தக்சகாடுத்்த

கவழதியன்சபாருளிழனஇருநூறுசசாற்களில

பூரத்தியாக்கனார. 

திடசரன்றுதன்னிழனவுவந்த“சஜரசிசஜரசிே”என்றைார. 

திருகவங்கடத்தின்மார்பலருந்தஎழுந்தசகாண்டவளான

சஜரசி, தன்்னழடயநீண்டகதிியழனக்சகாண்டசாண்டலஸ்

காலனாலஅவழரஉழதத்தாள. கா்றஎசசிலஉமிழநதாள. 

திருகவங்கடம்அழவஎவற்ழறைரிகமசடழடசசய்தாரிலழல. 

“கயானி, கயானிே”சயன்றுமனகனார. சபண்களிருவரும்

சபரும் கசசலடடுதிருகவங்கடத்ழதசசற்்றசசற்்றவநதாரகள.

உதடுகழளக்கவத்்தஅதன்வழகயநாக்கழனநீடட“உவகவே”

என்றைாரகள.

ழகபழபகழளத்தூக்கக்சகாண்டுசிரித்தபட

சவளிகய்றனாரகள. அபபடசவளிகயறும்கபா்தமறுபடரிம்

திருகவங்கடத்ழதபாரத்்தக்சகாண்டஅவரகளஉடழலக்

கறுக்ககளுக்சகன்றுசிரித்்தக்சகாண்டாரகள. 



திருகவங்கடம்ஜிப்பன்வழகயநீண்டருநதசிசனத்கதாடு

கழபபழறைழயகநாக்கநடக்கலானார.

***



குவிபியொள

கீரத்திவாசன்(KRTY)

இழறைவா, எனக்கம்ககாடககாடயாய்பபணம்சகாடு, 

எளிழமயாகஇருந்தகாடடுககறைன்.

ககாவம்இருக்கறைஇடத்்தலதான்கணம்இருக்கம். என்ன

கணம்சார? சசான்கனகன, ககாவம்தான்!

சாக்ரடஸுக்கவஷம்சகாடுத்தாரகளாம். எனக்கக்ரன்ட

சகாடுங்களகபா்தம்.

அரசியல்பழழைத்கதாரக்கஅறைம்கஜாக்காகம்.

பத்்தக் கடடு, எடடுத்சதாழகயல, ஐம்சபருங்காப்ப.

்தன்பம்கநரழகியல…அபபவாவ்தஅநதயாழழை

மீடடாமலஇகரன்.



வளரந்தவரும்எழுத்தாளரகளுக்ககபனாபரிசளிபப்த, 

so 1990s. கீகபாரடுவாங்கக்சகாடுங்கள. மிகவும்

வளரந்தவடடஎழுத்தாளருக்கmouse கபா்தம்.

ஓராியரம்யாழனகழளக்சகான்றைாலபரண. அறுபதாியரம்

யாழனகள? சபாரண!

சசயலதழலவழரபபாராடடுவ்ததான்'ம.க.ஸ்'்ததி.

யாராவ்தமழலயாளிளூடடுக்கவநதா, அவங்கசமாழ

கபசறைதாநிழனசசடடு“சவளளம்கவுகமா?”ன்்ன

ககடடுழவக்காதீங்க.

எநதஜாதி, மதமானாலும்தற்கபாழதயஇழளஞரகளின்

ஆழச்பராமணக்கலயாணம், க்றஸ்தவரிசசபஷன்.

எ்தக்கடாமீழசவளக்ககறை..? Betடடுலகதாத்்தடகடன். 

மீழசஎடுக்க்னம். அதான்வளரக்ககறைன்.

Sati, unhappy about what Shiva did to Dakshan, left
him saying “I need space”. And there was Cosmos.



Between Jeyam Ravi, Nizhalgal Ravi and Shobana 
Ravi, the odd man out is a woman.

அடுத்தவாடடகபங்க்கபாகம்கபா்த, சபரஸனலகலான்

கவண்டாம், வாராக்கடன்லஒருசரண்டுககாட

கழடக்கமாஎன்றுககடககவண்டும்.

It’s a coincidence that coincidence got that name. 
It was supposed to be something else.

கஷவங்கலகீறைலவழுநதாலகாயம். ரிவரஸ்கஷவங்கல

வழுநதால- ளூரத்தழும்்வழுப்ண்.

மபபத்ழதந்தவயதிலகருஷ்ணரகவஷம்கபாடடால, 

கம்சன்மாதிரிதான்இருக்கம்.

சரவபளளிியலும்வாழும்சதய்வங்கள. (ஆசிரியர

தினத்தன்றுஎழுதிய்த)

இநதபகபாராடடம்நிழறைநதஉலகத்திலஒருநாள

அுழவப்பளந்தஅழமதிசவடக்கபகபாகறை்த.



கடவுளிடம்trick-ஆகக்ககடபதாகநிழனத்்தக்சகாண்டு

"நான்கடடும்சசாத்்தவரிஅதிகமாககவண்டும்" என்று

யாகராஒரு்ண்ணயவான்ககடடுவடடார. கடவுள

வஷமக்காரன்.

Comedy is serious business. Okay. That makes 
tragedy a funny one?

ன்க்கசளிதான்மருவmucus என்றுஆகியருக்க

கவண்டும். தமிழசதான்ழமயானசமாழதான்.

தூங்கம்கபா்தவரயமாகம்கநரத்திலஏதாவ்ததானாக

உடம்்எக்ஸரழசஸ்சசய்்தசகாளளும்கருவ

கண்டு்படத்தாலகதவழல.

கடகாரரிபகபரகழடகளிலமளழளமளளால

எடுபபதிலழல.

ஒருமணகநரம்டசரடமிலலலநடந்தவந்தவடடு

அடவியத்ழதத்சதாடடுபபாத்தானாம்.



எத்தழன்ண்ணயம்சசய்திருக்ககறைன்என்றுகடவுளின்

சவபழசடடலலாகன்சசய்்தபாரத்கதன். மதலலஆதார

லன்க்சசய்யவும்என்றை்த.

நலலபராக்கரமமானமீழசழவத்திருக்கம்கபா்த

ஜலகதாஷம்வநதால, அ்தஅநதகம்பரத்ழதக்சகடுத்்த

வடுகறை்த.

ர்டபாலஒருழகயாலாகாதவழளயாடடு.

கழைநழத்பறைநத்தம்அதன்இரண்டுழககளிலும்ஒருநூறு

ரபாய்த்தாழளத்திணத்தாரஒருஉறைவனர. Cash on 

delivery.

வாழக்ழகசயன்றைாலஆியரம்இருக்கம். மாசக்கழடசிியல

அ்த கடஇருக்கா்த.

ஆழசழயத்்தறைநத்த்தரஇபகபாசதலலாம்சபண்கள

சடதாரில!

சசன்ழனியலசசய்தபருப்பபாயசத்ழத, ஜி.ட. 

ரியகலற்்றடலலக்கஅ்னப்பனால–வடபாயசம்.



கடநதகாலம். பசி, படடனிமடடுகம

சபருங்சகாடுழமகளாய்இருநதவசநதகாலம்.

உங்களளூடடுதழலகாணியலஎன்னஇருக்கறை்த? 

இலவம்பஞ்சா? ரகபாமா? எங்களளூடடுத்

தழலயழணியலசரண்டுhot wheels கார, சபபபா்பக்

சபாம்ழம, ்பலடங்சசடசசாப், நாலுக்கரயான்

சபன்சில–இழவகபானசூன்யஇடத்ழதக்சகாஞ்சம்

கஷன்ஆக்கரமித்்தளள்த.

நாமஒருத்தரகடடKT வாங்ககவாம். KT சகாடுத்்தடடு

அவரகபாய்டுவார. அப்றைம்தான்issues வரும். 

TheDayAfterIndependence.

Early bird gets the Worm. This proverb doesnt 
apply to the early worm.

பலலடுக்கலமாடடயசிறுகதங்காய்த்்தரும்ழபநாக்க

சநரடசநரட, ்ண்ுற்று, டூத்பரஷ்ஷும்கதாற்று, 

சகாபபளித்்தம்நிவாரணமிலலாநிழல. அ்தகவழகயறு

நிழல.



என்கலலழறைியலஎன்னஎழுதகவண்டும்என்று

கயாசித்கதன். சகச, நம்மளத்தான்எரிசசடுவாகள.

சமரினாவும், சரதாரபகடலகராடும்கபசிக்சகாண்டன. 

“என்னடாஇ்த, நம்மளசடுகாடாமாத்திடடாங்க.” என்று

அலுத்்தக்சகாண்டன. அங்ககவநதராஜாஜிஹால, 

கழனத்த்த.

பலநாளதிருடன்ஒருநாளதான்அகபபடுவான். But, 

ஒருநாளதிருடன்பலநாளஅகபபடுவான்.

சவளளிக்கழைழமவாசம்ன்க்ழகத்்தழளக்கறை்த. 

#சகாண்டாடக்கண்டு்படத்்தக்சகாண்டாசவாருதீவு

சாய்நதாடும்நாற்கால கட

நான்எழுநத்பன்

பத்்தசசகண்டஆட

தனக்காகவாழந்தசகாளகறை்த.

்பலககடஸ்அபபாஅவரளூடடுக்கவநதாராம்.

“என்னபபா, பணவசதிசயலலாம்நலலாஇருக்கா?”



“இருக்கபபா, சசௌக்கயமாஇருக்ககன்.”

“எத்தழனகதறும்?”

“என்னபபாககளவ! இபபத்திக்கசதாண்ணூறு்பலலயன்

டாலரகசரநதிருக்க.”

“ம்க்கம்" என்றைாரஅபபா.

“ஏம்பா?”

“Jef Bezos பாத்தியா? நூத்திஇருபத்கதாரு்பலலயன். 

கபா, கபாய்…ே”

***



சிவபொனக

சவங்ககடஷ். உ

ஞாியற்றுக்கழைழம. பத்தழரமணக்கமழப்வநத்த.

கநற்்றரவுஜாியண்டஅடத்்தவடடுசாப்படஒருமணக்க

ஆரடரசசய்்தவடடு, அ்தவருவதற்களதூங்கவடடதால

சடலவரிசசய்யவநதவனின்மிஸ்டுகால23 இருநத்த

ரகபானில.

எழுந்தமகத்ழதமடடும்கழுவக்சகாண்டு, கராலங்கபபபர

எடுத்்த, கவகமாகமினிஜாியண்டகராலசசய்்த, அடத்்த

வடடு, கபாழதியலபலகதய்க்கமறைந்த, பரழஸஎடுத்்தக்

சகாண்டு, பக்கத்திலருக்கம்இடலகழடக்கசசசன்று, 

சாப்படடுவடடுத்திரும்்பரம்வரும்சபாழு்தஒரு

ஆக்ஸசடண்ட.



ழபக்லகவகமாவநதவன்ஸ்பட்பகரக்கழரகவனிக்காம

வடடு, அவசரமா்பகரக்அடசச, ஸ்கடஆக, காரலகமாதி, 

ஆளுஸ்பாடலகயகால. எலகலாரும்சத்திநின்்னபாரத்்தடடு

இருநதாங்க. எனக்கஇரத்தத்ழதபபாரத்தாசநஞ்சபடபடக்க

ஆரம்்பசசிடும். அதனாலநான்கண்டுக்காமஅபபடகயநடக்க

ஆரம்்பசசடகடன். சசத்தவ்னக்கவயசஇருப்தகடடதான்

இருக்கம்்னயாகராகபசன்தககடடுசச.

ரம்வந்தகதவதிறைக்கம்கபா்தநியாபகம்வநத்த. சகச, இநத

சாவபபாரத்்தடடுவநத்தலதம்வாங்கமறைந்தடகடன். இபப

மறுபடரிம்நாலுமாடஇறைங்க்னம். எரிசசகலாடுஇறைங்க, 

வழல கடழவத்்தவற்பதாலபக்கத்திலஇருந்தம்அநதக்

கழடியலஎபகபா்தம்வாங்கவதிலழல, ஆனாலஇன்று

அங்கககயஒருபாக்சகடகங்ஸ்வாங்க, ஒன்ழறைஅங்கககய

பற்றைழவத்்தஅடத்தபடகயரம்வநகதன்.

்ழகதீரந்தசகாண்டருக்கம்கபாகதபலகதய்க்கலாமா

கவணாமாஎனகயாசித்தபடகயகக் கஸ்கபாகனன். சரி, இன்று

பலகதய்க்ககவண்டாசமனமடசவடுத்்தகளிக்கத்

சதாடங்ககனன்.



என்சபயர…சபயரிலஎன்னஇருக்கறை்த. சாரபடகவர

இஞ்சினியர. கஷ்டபபடடகடும்பத்்தலஇருந்தவநதவன்தான்.

ஆனாஇபப்பரசசிழனஇலல. கஷ்டம்கஷ்டம்்னஒண்ும்

அ்னபவக்காமவளரநதவன், இபபஅ்னபவக்ககாசவநத்தம்,

தனியாரபளாடஎடுத்்தஇஷ்டத்்தக்கவாழந்தடடுஇருக்ககன்.

ஊரலஅபபா, அம்மாகலயாணம்பண்ணசசசாலலக்

ககடடுடகடஇருக்க, இன்்னம்சரண்டுன்்னவருசம்அநத

கபசசஎடுக்காதிங்க்னசசாலலடகடன். காகலஜ்படக்கம்கபா்த

மதசரண்டுவருசம்ஒழுங்காபடசசவன், பரமடடும்்ன

ஆரம்்பசசஅ்தகஞ்சாலவந்தநிக்க்தஇபகபா. ஆனாபடபப

வடலகாகலஜ்லகவழலவாங்கடடுதான்சவளிலவநகதன். 

கஞ்சாத்தண்ணலாம்தபபாஎன்ன? எவன்தான்உடம்ப

சகடுத்்தக்கலசசாலலுங்க. ககடு்னசதரிஞ்கசதானசபபசி, 

ககாக், படசா, பரகர, கலஸ், Maggi்னதின்கனஅழயறைான்.

இபபநான்ஒருழநடசரஸ்டாரண்டசம்னகாரட

வாசிக்ககறைன்ககளுங்க…

Gilma Briyani
Chicken Dynamite



Dragon Prawn
Kung pro Vegetables / Chicken / Lamb
Kerchief Parotta

இசதலலாம்நடுராத்திரிலசாப்படடாசீக்கரம்சசத்்தடுகவாம்்ன

சதரியாமலாசாப்படறைாங்க? எவ்னக்கம்உடம்பபத்திக்

கவழலகழடயா்த. ஊருதபபாகபசம்்னபயந்தகபாய்கஞ்சா

அடக்காதவன்தான்எலகலாரும். ஒருத்த்னம்இங்கநலலவன்

இலல. பயநதாங்சகாளளிபபயலுக. இநதஆண்ழமஇலலாத

அரழசபசபாடழட்னசசாலலடுகவாம்்னபயந்தசரக்கன்றை

கபருலஇவ்னங்கன்ழளயகாலபண்றைடாஸ்மாக்வஷத்ழத

வடருக்காங்க. ஆனான்ழளயஷாரபஆக்கறைகஞ்சாழவ

சரி்னசசாலலடடாஎலலாபபயலும்ககளவககக்க

ஆரம்்பசசிடுவா்னங்க்னபயந்தகபாய்சடடத்்தலதப்்ன

சசாலலடடுரகசியமாஎலலாஊரலரிம்வத்்தக்கடடருக்க. 

கஞ்சாஊசரலலாம்்ழகரி்த்னகபாலீஸ்க்கசதரியா்த்ன

நிழனக்கறீங்க, நான்ஸ்ககாரபண்றைவன்இருக்கறை்த, சபழள

பண்றை்தஎலலாம்ஒருடரார்பக்கபாலகஸாட

அபாரடசமண்டலதான். இத்தழனக்கம்அநதகபாலீஸ்ஒரு

சபாம்பழள. இபபடஇருநதாதாகனயாரும்ககளவககக்க

மாடடாங்க. சதரிஞ்சம்சதரியாதமாதிரிகஞ்சாஅடசசடடு



அழமதியாஇருந்தபபாங்க. நீங்ககஞ்சாஅடசசிருக்கீங்களா? 

அடசசபபழைகடடங்கசரக்கத்சதாடமாடடங்க. சரக்கஉங்கழள

மநதமாக்கம். கயாசிக்கவடா்த. ஆனாஜாியண்டஉங்க

ன்ழளயஆக்டவஆக்கம். நீங்கஎலலாத்ழதரிம்கவனிக்க

ஆரம்்பசசிடுளூங்க. உங்கன்ழளஎழதயாசசம்கயாசிக்க

ஆரம்்பசசிடும். 

களிசசமடசசிடகடன். இருங்கதழல்தவடடடசரஸ்

மாத்திடடுதிரும்பசசசாலலஆரம்்பக்ககறைன். 

ஸாரி, டசரஸ்மாத்திடடுஅபபடகயஒருஜாியண்டகரால

பண்ணடடுவநகதன், அதான்கலடஆியடுசச.

எங்கவடகடன்? ஹ்ம்ம்…கயாசழன. ஜாியண்டஅடசசாஉங்க

மனழசகயாசழன கடடடடுபகபாகஆரம்்பசசிடும். கவகமா

ஓடழவக்கம். இலக்கலலாமஅங்கஇங்க்னஓடழவக்கம். 

திடர்னதனியாவடடுடடுபகபாியடும். நீங்கஎவவளவு

கயாசிசசாலும்இவவளவுகநரம்எதசநனசசிஎன்ன

கயாசிசசிங்க்னகண்டு்படக்கமடயா்த. மதலசரடப்படசசத்

கதடபகபானாசிலகநரம்கண்டு்படக்கலாம். கழடக்ககதா



இலழலகயாஅநதத்கதடலசசமயாஇருக்கம். வழசதரியாத

காடடுக்ககபாியஅழலஞ்சிருக்கங்களா? அநதமாதிரி. 

எலலாரும்அ்தக்கத்தானஅழலயகறைாம்! இலலனாதீம்

பாரக்லஇவகளா கடடம்வருமா? எத்தழனவதமாஉங்கழள

நீங்கசாகசத்்தக்கஉடபடுத்்தறீங்க! RollerCoaster, 

Columbus, Ghost Ride - அநதமாதிரிஒருஅ்னபவம்அநதத்

கதடலல. ஒருOCB மடஞ்ச்த. என்மனச கடநீங்களும்ஓட

ஆரம்்பங்க.

பன்னிரண்டுமணக்கபதனிவக்கறைான்கராடடுல. அழதரிம்

நீங்கவாங்ககடக்கறீங்க. ஏன்சதரியாதாகாழலலஇறைக்கன

பதனிஎடடழர, ஒம்ப்தக்ககமலசலசசிடும்்ன. உணவு

கலபபடத்தடுப்்பரிவு்ன்தழறைஒண்ுதான்ககடு. எனக்க

ஒருடவுட. Semiotics, Structalism, Saussure பத்தி
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அண்ணன்தங்ழககழதகள

அத்ழதகழதகள

சித்திகழதகள

அண்ணகழதகள

கடும்பக்கழதகள

இழதசயலலாம்அபபயாரதான்வாசிக்கறைாங்க? அபப, 

கலாசசாரகாபபாளரகளபூராகாவாளிகதானா?

சரி, ஆம்பளஆம்பழளயஓத்தாஉனக்சகன்ன? அவ்னக்கப

்டசசிருக்கபண்றைான். நாடடுலஜனத்சதாழககம்மியாகவா

கபாவு்த? சலஸ்்பயனவடடுடட, அபபநீ

ஆணாதிக்கவாதியா்னககக்கறீங்க. இவவளவுகநரம்நான்

ஆணாசபண்ணா்னசசாலலகவஇலலகய! சகாஞ்சம்

கயாசிசசபபாருங்க, கஞ்சாஅடக்கறைவங்கஆம்்பளயாதான்

இருக்கம்்னமடவுபண்றைநீங்கதான்உண்ழமியல

ஆணாதிக்கவாதி.

ஆமா, இங்க்த்தகம்வாசிக்கறைகதஆியரத்திசசாசசம். நீங்க

ஏன்சாருடா. சஜகமாடா்னகத்்தறீங்க. உனக்க்டசசாபபட



இலலயாவடு. படம்பாரத்்தரசிகரமன்றைம்வசசிதலடா

வாலுடா்னகத்்தறைவங்கமாதிரிநீரிம்கத்்தனாஅபபஎன்ன

மியருக்கபடக்கறை்னசதரியாமத்தான்படக்க்றயா?

நீநிதம்பத்ழதசழவத்திருக்கறைாயா? அலல்தஉனக்கப்படத்த

நடழக, காதல, கதாழ, கதவழதியன்நிதம்பத்ழதச

சழவபபதாககற்பழனசசய்்தசயழம்தனம்

சசய்திருக்கறைாயா? ஒருத்திசசாலறைா: என்்ருஷன்வாரத்்தல

ன்்னநாளஓத்தாலும்அதிசயமாஏதாசசஒருநாளதான்எனக்க

ஆரகஸம்ஆகம். அநதம்னஷ்னக்கஅபபடனாஎன்ன்ன

சதரிரிமாசதரியல. ஒருநாளஅவன்தஎடுத்்தவாியலழவசசா

உடகனஉருவடடு, இசதலலாம்எனக்கப்டக்கா்த்ன

சசாலறைான். இன்சனாருநாளஅவன்கடடஎன்நிதம்பத்ழத- 

என்னமியரு, நிதம்பம்! -  கதியநக்கறீங்களா்னமரியாழதயா

ககடடா, அவுசாரிமண்டஅரிபசபடுத்்தபகபாய்அழலரிறை்ன

அடஅட்னஅடசசடடுபடுத்்தடடான். இபபநான்என்ன

சசய்ய? ்ருஷன்ஒழுங்காசசய்யமாடகடங்கறைான்்னககஸ்

கபாடடுடகவாரஸ்வாங்கவாமடரிம்? அபபடகய

வாங்கனாலும்சரண்டாநதாரமாஎவன்கடடுவான், அபபட



கடறைவன்நக்கவான்்னஎன்னஉறுதி? கழடசிவழரக்கம்

சவறும்ஓடழடயாவாழந்தசாககவண்டதான். இ்தல

நக்கனியா்னககளவகவறை!

என்ன, ஆரகஸம்பத்தி கடவாசதரியா்த? அசதலலாம்

அங்களஸ்கமலஉளளcomplaints. இபகபாலாம்பசங்க

6thலகய்படடுபடம்பாரக்கஆரம்்பசசடுறைா்னங்க. 

Categories, positions-்னபாடகமஎடுபபா்னங்க. ஆனா

எலகலாருக்கம்இருக்கறை்தஒகரபயநதான். மாஸ்டரகபட

பண்ணாஆண்ழமகபாியடுமா்னதான். ரபாரின்லபடசச

சசக்ஸாலஜிஸ்டஒருகபடடலஅசதலலாம்எநததப்ம்

இலல்னசசாலறைாரு. டவலபாரத்தாதினமம்ஒருகழைவன்

கபரப்ளழளங்களா, ழககவழலபாரத்்தபபாரத்்தநாசமா

கபாவாதிங்கடா்னகலகயம்வக்கறைான். எ்தஉண்ழமகயா

சதரியல, ஆனாஇநதநாடடுலஒருபயழலரிம்இவங்கசம்மா

இருக்கவடமாடடா்னவ. சீரியலநடழகஎ்தக்கசதாப்ள

றைமாதிரிகசழலகடடுறைா? ரியாலடடகஷான்்னதான்

கபரு. டஷரடகபாடடுதண்ணஊத்்தறை்த, பநழதவாயால

தூக்கடடுகபாய் கழடலகபாடுறை்த, பலூன்சநஞ்சலஅமக்க



உழடக்கறை்த்னககம்ஸ். எபபவாவ்தஐடடம்சாங்இருக்கறை

படம்வரும், இபபஐடடம்சாங்இலலாதபடகமஇலல. 

பளளிக் கடத்்தலஅழரகழறையாபடம்பாரத்்தஎபபடகயா

படசசமாரக்எடுத்்தஊரவடடுசசன்ழனககாயம்பத்தூர்ன

காகலஜ்வநதா, டவலபாரத்த்தகபாதா்த்னகநரலகவறை. 

்தபபடடாவகழுத்்தலகபாடடாஎன்னகபாடாடடஎன்ன? 

டசசரஜாக்சகடலஒருநாழளக்கஒருடழசன். பாரக், பச, 

திகயடடர்னஎங்கபாரத்தாலும்கஜாடகஜாடயாஇருக்காங்க. 

சபா்தஇடத்்தலஅசிங்கம்பண்றைாங்க்னஅங்களஸ்எலலாம்

கபசசகவறை. அங்கமடடும்என்னபண்ணவட்றங்க? ஒரு

மத்தம்நிம்மதியாகடுக்கஎடம்கழடயா்தஇங்கதமிழநாடல. 

சபண்களபா்தகாபபாகவாழைத்தகதிியலலாதநாடாியடுசச்ன

ஆம்்பழளயகழறைசசாலறை்த. ஆகாமஎன்னபண்ும்?

சசக்ஸ்பத்திகபசனாதப், கராடடுலமத்தம்சகாடுத்தா

தப்்னசசாலலடடு, டவல, கபான்ல, கபபபரலஎங்க

பாரத்தாலும்ஆபாசம். ஆனாசசக்ஸ்மடடும்27 வயசக்க

கமலஎபகபாகலயாணம்ஆககதாஅபபதான்கழடக்கம். 

சசக்ஸ்ஒருஉடற்பசி. ஊருக்கபயந்தபசியதாங்கடடு, 



கலயாணம்பண்ணக்ககடுத்்தவசசவன்எபபடகயாதன்

ழககயதனக்கதவ்னசமாளிசசிடறைான். சிலகபரபசிதாங்க

மடயாமமிருகம்ஆககற்பழக்கறைான்பாரு. அவனமிருகம்

ஆக்கன்தஇநதசன்கமம்அவன்வாழநதசூழைலும். பசி

சகாடுழமயான்த. வியத்்தபபசிக்காகசம்பாதிசசசாப்படலாம்.

்பசழசஎடுத்தாசசசாப்படலாம். ஆனாஉடம்்பசிக்கஎன்ன

பண்றை்த? எங்கதிரும்்பனாலும்ஏகதாஒருசபண்கணாட

சதாப்ள, ஏகதாஒருவளம்பரபபலழகியலகாடசிக்க

ழவக்கபபடடருக்கம்நாடடுலஉடம்்பசிக்கதீரவுதான்

என்ன?

உங்கதியரிலஏன்ஒருசபண் கடமிருகம்ஆகல? ஆண்

கற்பழக்கபபடடகதஇலழலயா? நலலககளவதான். ஆனா

மியராண்ட, நீங்கதான்சபண்அடழமயாகவ

வளரக்கறீங்ககளடா. சபண்நிமிரக் கடா்த, சிரிக்க கடா்த, 

காலகமலகாலகபாடக் கடா்த. இபபதான்அ்தக்சகலலாம்

கபாராடடடுஇருக்காங்க. ஆம்்பழளக்ககற்்்னஒன்்ன

இருக்கா? கற்்கான்சபடநீசபாம்பழளயஅடழமயாக்க

உருவாக்கன்ததான! அப்றைம்ஆம்பழளக்கஇலலாதகற்ழப



எங்கடடுஅழக்கறை்த? ஆமாயாரசசான்னாசபாண்ுக்க

சசக்ஸ்ல்பரசசிழனகயஇலழல்ன? இகதஊருலதான்

அரசசகரகளகமற்சடழடஅணயாமலஇருபப்தஎங்களகாம

உணரழவதூண்டு்த, எனகவசடழடகபாட்னம்்னகடதம்

வநதிருக்க. சிக்ஸ்கபக்ஸ்வசசஹகராஆடுறை்தயாருக்க்ன

நிழனக்கறைநீ? உண்ழமியலஇநதSex Starvation-ஐ

காசாக்கறை்ததான்இபப்பஸுனஸ். சினிமாக்காரங்கதான்

சசமயாசம்பாதிக்கறைாங்க. டவகார்னக்கம்்ரிஞ்சபகபாசச

இபகபா.

தமிழசீரியலஎலலாத்்தலரிம்ஒகரகழததான். களளக்காதல. 

அ்தவும்வலலதான், கலயாணமானஹகராவஅழடயநான்

சகாழலசசய்யக் கடத்தயங்கமாடகடன்்னவசனம்கபசறைா. 

மதிப்பற்கரியமகளிரசங்கம், நீங்கஏன்அடுத்தவன்்ருசழன

அழடயநிழனக்கறைசபண்களபற்்றமடடுகமஎடுக்கபபடும்

சீரியலுக்கஎதிராகபாராடடகமபண்ணமாடறீங்க? உங்க

சபண்டாடடரிம்சபாண்ும்Stayfree, Whisper, இலலகவறை

எநதபராண்டசானிடரிகநபகன்பயன்படுத்்தறைாங்க்ன

சதரிரிமா? 



ஒருத்த்னக்கம்சாவுபயகமகழடயா்த, இலலனாஇபபட

ஒழுக்ககமஇலலாமவாழவானா? அய்கயா, சாவு்ன

சசான்ன்தம்தான், காழலலநடநதஆக்ஸசடண்டஞாபகம்

வரு்த. ம்னச்னக்கஎபபடசயலலாம்சாவுவரு்த! 

சபாண்டாடடகயாடகளளக்காதலன்ழகயாலசாவு. சாக்கழட

அளளும்கபா்தவஷவாரிதாக்கசாவு. பளாடரபாரம்ல

படுத்திருந்தகாரஏ்றசாவு. ஜலலக்கடடுகவடக்ழகபாரக்கப

கபானவ்னக்கமாடுமடடசாவு. தூங்கடடுஇருக்கம்கபா்த

சசத்தவன்ஏன்சசத்தான்்னடாக்டருக்ககசதரியல. எய்டஸ்

உளளவபசசாரின்லம்எய்டஸ்பரவசாவு. பாத்ரம்லவழுக்க

வழுந்தசாவு. நிலத்்தக்கக்சகாழல. நழகக்கசகாழல. 

கீழசாதிக்காரன்கமலசாதிபசபாண்ணக்காதலசசாசகாழல. 

சாவபபாரத்்தபாரத்்தபயகமஇலலாமகபாய், சாவுவரும்

கபா்தவரடடும்அ்தவழரக்கம்என்னகவணாலும்

பண்ணலாம், எபபடகவணாலும்வாழைலாம். என்வாழக்ழக, 

என்சபாண்டாடட, என்்ளழள. நீங்கயாரு? பக்கத்்தளூடா? 

ஓக்கக. தண்ணக்கடக்காமலஇரவுமழுக்ககஞ்சாஅடத்த

வாலபரdehydrate ஆகஉியரிழைப். 



எனக்கசாழவபபாரத்்தபயசமலலாம்கழடயா்த. எ்தக்கம், 

நான்கபாய்தண்ணக்கடசசிடடுவகரன்.

(ஜாியண்ட- கஞ்சா- கடாப்–சிவபானம்| OCB - கராலங்

கபபபர)



்ரப்புக ்ண்ணொிட

ந.ஆஷிகா

உனக்சகன்னகவண்டும்? –

ககடபவனிடம்என்னககடக? 

வரமா? சாபமா?

 

சாபம்தரவரும்்பயதிலழல

வரம்தரஅவன்கடவுளிலழல

கடவுகளஇலழலஎன்கறைவன்.

 

உரிழமழயக்ககளஎன்று

கற்றுக்சகாடுத்தவனிடம்

என்னககடப்த? 

 



கபனா?

நானின்்றஅதற்கக்தமதிப்?

நியாயம்தான்!

 

ஆரிழளக்சகாடுஎன்றைால

நிழறைவழடந்தவடடகத

என்றுழகழயப்பழசகறைான்.

 

உழழைபழபக்ககடடால

ஓய்வலஇருக்ககறைன்

இபகபா்தஎன்கறைான்.

இதயம்?

நாகனஇரவலாய்பசபற்றை்த

இபகபா்தஅ்தவும்என்னிடமிலழல.

சிநதழனழயத்

தருகறைாயா? 



தநகதன்என்றைான். 

நிசசயம்தருகவன்

உனக்கஎன்னகவண்டும்? -

மீண்டும்ககடகறைான்.

தழலவனாய்சநருபபாய்

சூரியனாய் ஒளியாய்  

நீகயகவண்டும். 

 

யாரநீ?

கருப்க்கண்ணாடியல

கரகரத்த்தகரல.

தடுமா்றசசசான்கனன்-

உன்உியரி்னம்கமலான

அன்்உடன்்பறைப்.

வரலாறுவழகாடடும்,



அதிலநா்னமிருபகபன்-

கண்கழளஇறுகன்டனான்.

***





்ரலைஞர் சிறப்பதழ்

அரசியலவாதிகளஇழடியலமழறைந்தவடலாம். 

ஆனாலஎழுத்தாளராக, மனிதத்தன்ழமஉளளவராகஇருக்கம்

கருணாநிதிஎன்னகநரநதாலும்சரித்திரத்திலருந்தமழறைய

மாடடார.

- கக. கக. ஷா(அன்ழறையதமிழைகஆளுநர, ஜூழல

31, 1971)



திரரைப்பொளடல்்ள: சினிமொப் 
பொட்ிடல் மரைபலைககிியக குரைல்

ரகமஷ்ழவத்யா

பூவரிகள்யலவரிகளகழலஞரதநத

்கழவரிகளதிழரபபாடலவரிகளகாதில

தூவவடடசங்கீதவழதகளசநஞ்ழசத்

சதாடுகன்றைஒவசவான்றும்இனமானத்ழத

ஈவுழவத்்தக்சகாண்டருக்கம்சசாற்களுக்க

இழசவந்தகழட்படக்கம்உசசரித்த

நாசவலலாம்களிநயத்திலகதாரிம்ககடகபார 

நரம்சபலலாம்பகத்த்றவுசவளளம்பாரிம்!

- சிலம்சபாலசசலலபபன்

பூம்்காரபடத்தின்பாடடுகளசவளியானகபா்த, அவற்்றல

ஒன்றுகவரலடுசமாத்தமம்அரளவடட்பஸ்த்்த. சசம



ஹிடடு. “வாழக்ழகஎன்்னம்ஓடம்வழைங்ககன்றைபாடம்…ே”- 

படத்திலகவுநதிஅடகளபாடுவதாகஅழமப். கவுநதிியன்

வரிகளசதரியாதரசிகருக்க, கவுநதியாகநடத்தகக்ப

சநதராம்பாளஎன்றைாலவழவதான். இநதபபாடலன்சதானி, 

ஒருகாலகடடவழவியன்சதானியாககவஇருக்கம். 

“ககடுசகடடமானிடகர, ககளுங்களே”என்ப்தமாதிரியான

சசாற்களஅதிலபியலவழதபபாருங்கள.

 

மானிடரின்மனதினிகல

மறைக்கசவாண்ணாகவதம்

வாலபம்என்ப்தகழலகன்றைகவடம்- அதில

வநத்தவரடடும்என்பவன்மழுன்டன்

வருமன்காபபவன்தான்அ்றவாளி- அ்த

வநத்பன்கனதவபபவன்தான்ஏமாளி

்தடுப்களஇலலாபபடக

அழலகளஅழழைக்கன்றைதிழசசயலாம்கபாகம்

தீழமழயத்தடுபபவரஇலலாவாழவும்

அநதபபடகன்நிழலகபாலஆகம்…

உவழமகளும்உருவகங்களும்வழவயாலஎழுதபபடட்த



கபாலகவஇருக்கறை்த, அலலவா? “கானமியலாடக்கண்டருநத

வான்ககாழதா்னம்தவாகபபாவத்்தே”என்சறைழுதிய

வழவியன்எழுத்்த.

காக்ழகழயக்கழலஞரபாடய்ததிடடத்கதாடுதான்என்று

ருசிப்பக்கஇன்சனாருபாடழடரிம்சசாலலலாம். அதில

எருழமழயபபாடுகறைார. “ககாமாதாஎங்களகலமாதாே”

காலத்தில“எருழமக்கன்்னக்கடடஎன்சனருழமக்

கன்்னக்கடடே”. அபபாடலன்எடுபகபசநருபபாகஇருக்கம்.

ஊருக்கஉழழைபபவன்ட

ஒருகற்றைம்அ்றயானட

உழதபடடுசசாவானட

எருழமக்கன்்னக்கடட

என்சனருழமக்கன்்னக்கடட

நலல்தக்கக்காலமிலழல

நடபபசதலலாம்சவளிபபகடடு

சசாலலபகபானாலசவக்கக்ககடு

ஏசசிபசபாழழைக்கறைவன்

ஏழைடுக்கமாளிழகியல



எகத்தாளம்கபாடுறைாகன

அவன்கபசழசமறைக்கறைவன்

்பசழசஎடுக்கறைாகன

நாடடுக்கத்தழலவசனன்று

நம்்ம்படகபசிவடடு

கவணசசலவம்வாரிகயகபாவானட

நாடுசசழக்கஎண்ண

நாசளலலாம்கவழலசசய்ரிம்

ஏழழைக்கக்காலமிலகல

எவசனவகனாவாழுகறைான்…



ஏதாவ்தசசாலலலங்காரம்ழவத்தால, சசாலலவநத்த

மழறைவுக்கபகபாய்வடுகமாஎன்றுகயாசித்்தமிகமிக

கநரடயாகஎழுதபபடடருக்கறை்த. அலங்காரம்என்பழதப

்ரிந்தசகாளளஅநதகநரத்திலவநத்பறைபாடலகழளப

பாரக்கலாம். “கடலகநதலம்கவலயதளநீலம்ககாடமதன

லாவண்யம்…ே”ஓரஉதாரணம்.

இ்தவும்சபரும்ஹிடடுதான். ஆனால, சபாருள்ரிந்தரசிக்க

அ்றஞரகளின்உதவகவண்டியருக்கம். ஒருகருத்ழதப

்பரசாரம்சசய்யஅழைகயலகதழவஇலழலஎன்பதலல; 

அழைகயலஇருக்கக் கடா்தஎன்கறைதீரமானம்இபகபா்த

கயாசிக்ழகியலஆசசரியபபடுத்்தகறை்த. இதற்கானசதளளத்

சதளிவானஎடுத்்தக்காடடாக, கலரபபடக்கால‘ஒகரரத்தம்’

படபபாடடுவரிகழளசசசான்னாலகபா்தமான்த. 

ஏச்த்தரந்பகளகாநதி

காடடும்வழியகல

கபசம்்யலசபரியார, அண்ணா, 

அம்கபத்காரசமாழியகல

கன்றைம்கபாலமழைங்கநடநத



கலவளக்கநீயடா–உன்

சகாடநிழைலலஎன்றும்நாங்கள

 கடுகவாமடா

சத்திவழளக்கறைகசாலகயஇலழலஎன்பழதக்கவனிக்கலாம். 

இதிலவருகறை‘கலவளக்க’பாத்திரத்திலகதான்்றயவர

எதிரகாலமதலவரஸ்டாலன்என்ப்தக்றப்படத்தக்கதா, 

இலழலயாஎனத்சதரியவலழல. 

சரண்டுகமற்ககாளகழளபபாரத்்தவடடு, ‘தழலவர்ரடசிப

பாடடு, தத்்தவபபாடடுஎழு்தவதிலதான்சகடட

கபாலருக்கறை்த’என்றைஎண்ணத்்தக்கவந்தவடக் கடா்த. 

எழுதியபாடலகளிலபாதிஅளவுக்காவ்தகாதல, காம, பாசப

பாடலகளும்வரும். ஆரம்பகாலத்திலஇருநகதஒன்ழறைக்

க்றப்படலாம். 

பராசக்திியலமற்சறைாருசவற்்றபபாடல, 

இலவாழவனிகலஒளிஏற்றும்தீபம்என்

இதயராணரபம்

இநததீபத்திகலசடராய்



திகழவசதன்தீபனின்ரபம்

இளமாமியலரபம்

இகவாழவனிகலஒளிஏற்றும்தீபம்நம்

காதலதீபம்

கனிகயகன்னலதமிகழைஅமகத

பனிதூங்கம்மலகரநிலகவ

கனிவானசமாழயாலஎழனகய

கவரநதீகரகாநதக்களிகய

்தளளலானசமடடலஅழமநதபாடடு. ஹாரகமானியத்கதாடு

இரண்டலலாமலகலந்தஒலக்கம்பழைங்கரலகள. அதில, 

கறுப்சவளுப்க்கடழடகளுக்கஇடறைலஇலலாமல

உடகாரநதிருக்கம்வரிகள. படத்்தபபாரக்கம்கபா்த, 

வாய்பபாடுகபால கடடலும்சபருக்கலும்சமமாகஇருக்கம்

மரபாரநதசசாற்கள. இதற்கஇபபடத்தான்எழுதகவண்டும்

என்கறைநிரணியக்கபபடடசூத்திரம்்பன்பற்றைபபடடருக்கம்.

இகதபடத்திலஒருஹிநதிசமடழடபபயன்படுத்த

வரும்்பனாராம்தயாரிபபாளர. அபகபா்தநம்பரஒன், டூ-வாக

இருநதஇருபாடலாசிரியரகளாலதிருபதிகரமாகஎழுத



மடயாதநிழலியல‘சம்மா’எழுதிபபாரத்தாராம்நம்மாள. ஒன்

கடக்ஓகக. கசாகபபாடடு. “ஏன்்பறைநதாய்மககனஏன்

்பறைநதாகயாே”கான்சசபட. 

பூமாழலநீகய

்ழுதிமண்கமகல

ளூகணவநகதன்தவழநதாய்

என்கறைஅநதபபாடழடக்ககடடால, நம்யூகத்ழதத்தாண்டய

சமடடழமபழபக்கவனிக்கலாம். அதற்கஎழு்தவதற்கத்தான்

மதலநம்பரகளசிரமபபடடருபபாரகள. அநதசசிரமத்ழதச

சமாளித்த்தகழலஞரின்திறைழம. க்றலசநடலாகவும்சநடல

க்றலாகவுமாகசசமாளித்த்பற்பாடும், உியரவநததால

உக்கறைளசமய்வடகடாடியருபபழத‘வநகதன்’என்கறை

சசாலலாடசிியலகாணலாம். சபா்தவாகசசினிமாக்காரரகள

இபபடபபடடமயக்கங்கழளஅ்னமதிக்கமாடடாரகள. அ்த

சபரும்வசனக்கழலஞருக்கானளூடகடா!

இபபடயானஎநதஅதிகாரத்ழதரிம்பயன்படுத்தாமல, 

சமடடழமதிியலவயக்கழவத்தவரிகள, “காகதஓடம்



கடலழலமீ்தே”பாடடலஉடகாரநதிருக்கம். அநாதரவான

ன்ன்றுகழைநழதகளகபாக்கடம்இலலாதநிழலியலதவக்கம்

சூழைல. அறைசசசாற்களஅங்ககநிற்ககவண்டும். காடசிகயா

கசாகத்ழதப்பழந்தபாரழவயாளரகழளஉலரத்திவடும்

வழகியனதாகஅழமரிம். அதற்ககற்பஎழுதகவண்டும். 

அத்கதாடுதன்சகாளழகழயரிம்(சநதரபபம்

கழடக்கம்கபாசதலலாம்) அதற்களழவத்்தவடகவண்டும்.

இவவளவுசவாலகழளரிம்எதிரசகாண்டருக்கம்அநதப

பாடல.

ஆதரவன்்றஆழநதிடும்ஓடம்

அ்தகபாலஒன்றைாய்ன்ழகதலநன்றைாம்

ககாலமம்கபாடடுசகாடகளும்ஏற்்ற

கதழரரிம்ஓடடதீழயரிம்ழவத்தான்

காலமம்பாரத்்தகநரமம்பாரத்்த

வாழழவரிம்ஈந்தவழதக்கவும்சசய்தான்

தாியன்மடரிம்நிழலத்திடவலழல

தநழதியன்நிழைலும்காத்திடவலழல

ஆ்றலும்சாவுநூ்றலும்சாவு



அம்மாஎங்கழளஅழழைத்திடுதாகய

அழுவழதக்ககடகஆடகளும்இலழல

ஆறுதலவழைங்கயாருகமஇலழல

ஏழழைகளவாழைஇடகமஇலழல

ஆலயம்எதிலும்ஆண்டவன்இலழல

இநதமத்தாய்பழபஅவரழவத்திருபப்த, ்ராணசினிமாக்

காலத்தில!

இபபடஒன்றுக்களஒன்ழறைபசபாதிந்தழவபபழதத்தன்

பாணயாககவகழடப்படத்தார. ஏகபபடடசரரபசரன்ஸுகள

வரிகளுக்கள்ழதநதிருக்கம். படம்அறுழவஎன்கறைா

நடகரகளசமாக்ழகஎன்கறைாபரிகாசம்சசய்திருபகபாம். 

‘சபண்சிங்கம்’படம்என்றைாலபாடடுவரிகளநமக்கள

்கநதனவா?

இழசியலும்நளூனத்்தவம்்கந்தவடடநிழலியலசமடடுக்க

எழுதினார: 

ளூழணியலஎழுவ்தகவுகானமா

திருவாடு்தழறைகதாடராகமா



திருசவண்காடடுமகடநாதமா

இழசகளாகலஇழணரிம்ஈருியரகள

இழணநத்பன்்இரண்டும்ஓருியரதாகன

காழலஅரும்்பமாழலியலமலரும்

காதலகநாயாலநா்னம்உருககனன்

ககாகலவாணநீகய

சகாடுமடககாகலம்தாகன

சகாளழளசகாண்டாய்சநஞ்சத்திழன

சகாடுத்்தவடுஎடுத்தபடகய

கத்னம்பாலும்சதாழலநத்பன்்னம்

தனிகயசழவழயப்பரிக்கலாமா

இனிக்கம்கதனாய்நீரிம்

்தடக்கம்ஆண்பாலாய்நா்னம்

திருமணம்ஆன்பன்னாலகத்னம்பாலுமாய்ஆகலாம்

சசம்்லபசபயலநீரகபால

அன்்ழடசநஞ்சாய்நாம்கலநகதாகம…

சமடகடாடுமழறைந்தவடக் கடயவரிகள. ளூழணஎன்ப்த

கம்பரம். சசவபபழறைக்கஅதிரசசிதரும்டங்காரஒல. 



கவுகானம்? அ்தகா்தமடலலஉரசிபகபாகம்பூவன்

இதழ. கம்பரமம்சமன்ழமரிம்கலநதகனவுநாயகஎபபட

இருபபாள? ளூழணழயமீடடும்கபா்தஅதிலருந்த

்லலாங்கழைலஇழசவநதாலஎபபடஇருக்ககமாஅபபட

இருபபாள. திருவாடு்தழறைியன்கதாடராகமா? நாதஸ்வர

இழசசசக்ரவரத்திதிருவாவடு்தழறைராஜரத்தினம்்பளழள. 

வடயவடய, ளூடடுக்கபகபாகாமலஜனங்கழளக்கசகசரி

ககடகழவத்தஅநதகமழத, ‘கதாடக்சகாருராஜரத்தினம்’

என்றுசபயரசபற்றைவர. அவசரத்கதழவக்கஅவரகதாட

ராகத்ழதஅடகழவத்்தபபணம்சபற்றைாரஎன்று கடஒருகழத

உண்டு. திருசவண்காடடாரசமகாலவத்்தவான். மக்கள

திக்்பரழம்படத்்தமயங்கக்கடபபாரகளாம்அவர

நாகஸ்வரத்திலமகடவாசிக்கம்கபா்த. காழலஅரும்்பப

பகசலலலாம்கபாதாகமாழலமலரும்இநகநாய்என்று

காமத்ழதக்கவழதயாக்கனாரவளளுவர. இன்சனாருபக்கம்

கக்பசநதராம்பாளஒருசதாழகயறைாஎடுத்தாலககடகசசசவ

ககாடகவண்டும்என்றுஏங்கம்காலம்இருநத்த. அநத

அம்பாளுக்கசகாடுமடககாகலம்என்றுசபயர. ஊரின்

சபயரசகாடுமடஎன்பதா? சங்கீதத்தின்சகாடுமடஎன்று



உளளரத்தம். இதிலழலடடாகசங்கத்ழதஉளகளவடடால, 

சசம்மண்ணலசபய்தமழழை…இவவளவும்ஒருசாதாரண

டூயடபாடடுக்களஅமிழநதிருக்கறை்தபாருங்கள. இவற்ழறை

எலலாம்யாகர்னம்கவனிபபாரகளஎன்றுகருதிியருபபாரா? 

கழலஞரஎழுதியஅழனத்்தகம, ‘தனக்காககவ’என்று

கதான்றுகறை்த.

***



மீரச முருிதத வியதில்: 
்ரலைஞபரைனுக சு்க்வி

பாரவதி

கநரடயாககவசசாலலவடுககறைன். கழலஞரதீடடய

பழடப்பலக்கயங்களிலநான்வாசித்தவழரஎனக்கமிகப

்படத்தமான்தஅவர்த‘மீழசமழளத்தவயதில’என்றைநூல

தான். வசனகவழதகளின்சதாகப்நூலஎனஇழத

வரிழசபபடுத்தலாம். 1953லகலலக்கடகபாராடடத்தில

சிழறைகயகயகபா்தஎழுதிய‘ழவரமணகள’சதாகப்ம்சிழறை

மீண்ட்பன்கக. மாதவனின்ஓவயங்கழளஒடடஎழுதிய

‘கதனழலகள’சதாகப்ம்கசரநதகதஇநநூல. அபகபா்த

இருப்தகளின்்பற்பகதிியலஇருநதிருக்கறைார.

                                                                                         

ழவரமத்்தவன்மயற்சிியலஇசசிறுநூலகழளசகசரத்்த

தமிழக்கனிபதிபபகம்சவளிியடடுளள்த. ‘மீழசமழளத்த



வயதில’எனபசபயரிடடவரும்அவரதான். ஆறுமாதத்்தக்கப

்பன்திருசசிசிழறைியலருந்தமீழசரிடன்சவளிவநததாக

கழலஞகரமன்்னழரியலக்றப்படுகறைாரஎன்பதால

சபாருத்தமானசபயகர. 

மிகஅழைகான்த்தகஆக்கம். 2002லசவளிவநதஇநநூழல

சசன்ழனியலஅபகபா்தகலலூரிவாசித்்தக்சகாண்டருநத

நான்கலண்டமாரக்அலல்தகவகறைகதாகழடியலமதலல

பாரத்தகபா்தஎடுத்்தத்தடவவயநத்தநிழனவருக்கறை்த. 

அபகபா்தஅதன்மதலபக்கத்திலஎண்ப்தகளின்்ழகபபட

ஆலபங்களிலஒவசவாருபக்கத்திலும்ழவக்கபபடும்

Glassine தாழளழவத்திருநதாரகள. அடுத்தபக்கத்திலருக்கம்

அழைகானகழலஞரின்இளவய்தப்ழகபபடமம்

நூற்தழலப்ம்அதன்வழகயsemi-transparent ஆகப

்லபபடடுvintage உணரழவஅளிக்கம். (ஏகனாஅடுத்த

பதிப்பலஅநதத்தாழளநீக்கவடடாரகள!)

நூலற்கழவரமத்்தஎழுதிரிளளமன்்னழரரிம்

மக்கயமான்த. மன்்னழரழயக்கடந்தவடடுநூழலபபடத்த

்பறைககஅதனிடம்திரும்பவநகதன். நூழலபபடத்தகபா்த



எனக்கத்கதான்்றயஒருவஷயத்ழதமன்்னழரியன்மதல

வரியாககவஎழுதிஇருக்கறைாரழவரமத்்தஎன்ப்தஆசசரியம்.

இ்தகடடத்தடடகழலஞரின்மதலநூலகபாலத்தான். 

அதனால‘வழளரிம்பியர’என்றைஉவழமஇயலபாககவ

நமக்கமனதிலஉதித்்தவடும். ஆனாலஇநதமதற்பழடபகப

எனக்கஅவர்தஎழுத்்தக்களுளசிறைபபானதாகத்கதான்றுவ்த

தான்கபராசசரியம். இ்தநான்கயாசித்த்த. “வழளரிம்பியர

மழளியகலஎன்பாரகள. மழளத்தகபாகதகதிரகளாக

வழளநதழவகழலஞரின்இளழமக்காலஎழுத்்தக்களே”- இ்த

ழவரமத்்த!

“தன்னாசிரியன்தன்சனாடுகற்கறைான்/ தன்மானாக்கன்

தகமழறைகாரசனன்று/ இன்கனாரபாியரம்

இயம்்தலகடகன.” என்றைநன்ினலவதிழயக்க்றப்படடு

ஆசான்மாணவ்னக்கம்பாியரம்பாடலாம், மாணவன்

ஆசிரிய்னக்கம்பாியரம்எழுதலாம்என்பழதக்க்றப்படடு

தா்னம்கழலஞரும்பரஸ்பரம்தத்தம்நூலகளுக்க

மன்்னழரகளஎழுதிக்சகாண்டழதசசவாரஸ்யமாகச

சசாலகறைாரழவரமத்்த.



*

‘ழவரமண’சதாகப்பன்கவழதகளமழுக்கஇயற்ழகழய

வரணத்்தம், அழதஅபகபாழதயஅரசியலசூழைகலாடு

இழணத்்தம், தன்சிழறைத்தனிழமழயஒப்படடும்எழுதிச

சசலகறைார. ்பழறை, ஆடக்காற்று, இரவுவானம், கடல, ஆறு, 

வடயல, மழல, கழைநழத, களிஎனஇயற்ழகஅம்சங்கள

ஒவசவான்ழறைரிம்அவரஅுகியருக்கம்வதம்

அலாதியான்த. (இவற்்றல‘்கழ’என்றைகவழதமடடும்

பலளூனமான்த.)

தனிபபடடமழறைியலஎனக்கப்படத்தமான்த‘தனிழம’என்றை

தழலப்பலானஉணரசசிகரபபழடப். சபரும்பாலான

கவழதகளிலசிழறைியலதான்வாடுவழதஎழுதிஇருக்கறைார

என்றைாலும்தனிழமியன்சபருஞ்சிக்கலமனதில

மண்டயடக்கம்நிழனவுகளதாம்என்பழதஇதிலஅழுத்தமாகச

சசாலகறைார.

கடழலபபற்்றஎழு்தகறைார:

ஜகபசபண்ணாளின்சநதனகமனிியலசலசலசவனப

பறைநதாடும்சலலாத்்தணநீ!



பசழசசசிசவன்பவளஉதடடகலவழந்தநிற்கம்பால; 

கழரியலநீஉமிழும்ளழர! 

ழவகழறைியடம்சசாலகறைார:

ஏழழைழயநீஎழுபபாதநாள- அவன்இறைந்தகபானநாள

தாகன! ்பணத்ழதநீஎழுப்வதிலழல!

மாளிழகியன்நழடப்பணத்ழதரிம்நீஎழுப்வதிலழல.

அகபழபகபசம்தத்்தவம்:

களிரநிழைலலருந்தககாழடக்கவா! கற்றைாலத்திலருந்த

சகாழடக்கானலுக்கபகபாகாகத! ககாழடக்கனழலசகாஞ்சம்

ரசித்்தபபார!

மழலழயபபற்்றசசசாலகறைார:

மனிதனின்மதவாதபபட–‘கடவுளமழலழயபபழடத்தார’!

அநதமழலியன்்தளியாலதாகனகடவுழளபபழடக்கறைான்

மனிதன்!

கழைநழதழயபபாரத்்தபகபசகறைார:

உழதத்தகாலுக்கமத்தமம், உமிழநதவாய்க்கசரக்கழரரிம்

உன்ழனத்தவரகவறுயாராலசபறைமடரிம்? ... கழைழலரிம்



யாழழைரிம்சவலலுவாய்என்றைகறைழளரிம்சவலலும்உன்த

மழைழலசமாழ.

்கழழைபபற்்றஉழரக்கறைார:

நீஒருகணழக. காலகடுக்கஉன்ழனத்கதட

அழலபவரகளிடம்காசசபற்றுகாதலவழைங்ககறைாய்.

ஒருசபண்ுடனானஉழரயாடல:

“கநற்றுஇரசவலலாம்என்ழனஆரத்தழுவயபடகய

கடநதீகர…ே”



“அதற்சகன்னஇபகபா்த- நான்அழழைத்தாலவா- கபா!”

“கதழவபபடடாலவரகவண்டயகதவமா்தவாநான்!”

“கதவாமிரதமாியகரன்- இபகபா்தகதழவியலழல.”

“அநதஅமிரதத்ழதரிம்கதாற்கடக்கம்என்றீரஎன்

அதரபானம்!”

உழரயாடலஇன்்னம்தூரம்கபாகறை்த.

“கனிகயவருகறை்த- சழவத்திடமறுக்கறீர. மலகரவருகறை்த- 

மகரநதிகடன்என்கறீர. இன்பகமவருகறை்த- எடடநில

என்கறீர.”

இதிலவரும்சபண்யாசரனஅ்றயநூழலபபடரிங்கள.

*

இரண்டாம்பகதியான‘கதனழலகள’தான்நூலன்சிறைபபான

பகதிகழளத்தாங்கியருக்கறை்த. எலலாகமகவநழடியலான

கறுங்கழதகளஎனலாம். இவற்்றலசபரும்பாலானழவ

சவாரஸ்யமாகஅழமந்தளளன.



பத்்தக்கம்கமற்படடபழடப்களஇதிலருக்கன்றைன. 

வணகத்தின்சபாருடடுதழலவழயப்பரிந்தகராம்சசலலும்

ஒருவன்அழைகயசபண்சணாருத்திழயஅங்ககசநதிக்கம்கழத

‘கதனழலகள’. சககாதரனின்காதலுக்காகத்கதாழியன்மனழதக்

கழரக்கமயலும்சபண்வருகறைாள‘கதாழ’ியல. கபாரமீண்டு

திரும்்ம்காதலழனத்தழுவமடயாமலமருதாணஅணந்த

நிற்கம்சபண்பற்்ற‘மருதாண’கபசகறை்த. நீராடஎழும்

காதலழயஓவயமாய்வழரநதவன்சசய்த்பழழைியன்

வழளழவசசசாலலும்‘அருவ’. ்லக்கஞ்சாமறைத்தமிழைசசி

பூழனக்கஞ்சம்ன்டத்தனம்சாடும்கழத‘மறைம்’. மடவன்

மழனவியடம்மயங்கஅவழளஅழடயமழனரிம்

இளவரசன்வரும்‘யாழ’. தூரத்்தசசிற்பத்ழதஅசலஆசணன

எண்ணஉழடக்கம்இளவரசிவரும்‘சிற்்ப’. 

கசவற்சண்ழடியலவலலான்ஒருவழனசவலலநிழனக்கம்

தம்பதிகளவரும்‘கசவலசண்ழட’. சிலபபதிகாரக்

ககாவலனாய்த்தன்காதலழனவரித்்தக்கடதசமழு்தம்சபண்

பற்்றய‘மடல’. ்லகவடழடக்கபகபாகம்்ருஷழனப

பயந்ததடுக்கம்சபண்பற்்றன‘ஆண்டுவழைா’. சமண- 



ழசவபகபாரிலசமணரபக்கம்சதருவலறைங்கபகபாராடும்

காதலன்பற்்றய‘மியலறைக’. 

இக்கழதகளஒவசவான்றுகமகழலஞரஅகம், ்றைசமன

இரு்றைத்்தசசங்கஇலக்கயங்களிலஎவவளவுதூரம்

பாண்டத்யம்சபற்றுத்திகழநதாரஎனஐயநதிரிபறை

நிர்பக்கறை்த. அக்க்றப்களமடடுமின்்றஅவர்தகற்பழனப

பரிரிம்பரபரத்்தபபறைக்கறை்த. படக்கபடக்கவாசிப்பன்பம்

நம்ழமஅளளிக்சகாளகறை்த. இதிலசவளிபபடும்அவர்த

சமாழசசசழுழமஆசசரியபபடுத்்தகறை்த. ்பற்பாடுஅரசகழத

சாரநதபடங்களுக்கக்கழலஞரகழத- வசனம்எழுதஇ்த

மக்கயமானமன்ன்னபவமாய்இருநதிருக்கம்எனபபடுகறை்த.

உதாரணத்திக்ககாரஉழரயாடல. தழலப்க்கழதயான

‘கதனழலகள’என்பதிலருந்த–

“மியல, மிளக, மத்்ததரும்தமிழைகம். எனக்கழமயலதீரக்கம்

அழைகழனரிம்அளித்த்த.”

“அவன்யார?”

“நீரதான்.”

“கடலநீரகரிக்கமம்மா!”



“பருகதற்கத்கதழவியலழல; என்இதயபபடகமிதபபதற்கத்

கதழவ!”

“பாய்கடடயபடகநீ! காற்றைடத்தபக்கசமலலாம்சசலலாகத…

கற்்சசக்காழனஒழுங்காய்ப்பட.”

“காற்றும்நீர…படகம்நீர…பாய்மரமம்நீர…சநதரத்

திருபபநதரும்சக்கா்னம்நீர…இநதஓடம்ஊரகன்றைகடலும்

நீர…ே”

“கடலும்நீரதான்.”

“என்கண்களிலும்அ்ததான்.”

“கவனித்கதன்…வழநீரிலஎன்ழனமிதக்கவடாகத- 

வடுவத்்தவடு.”

ஆண்டுவழைாஎன்றைகழதியலருந்தஇன்்னகமாரஉழரயாடல

எடுத்்தக்காடடு:

“கன்னலநிகரசசநதமிழழைக்கரத்திலஏநதி, எண்ணசமலலாம்

இனிபகபற்றும்உநதன்மன்கனஇதழமழு்தம்சிரிப்

வளக்ககற்்றநின்்றடுகவன்அழதவட்லசகான்று

சபறைபகபாகம்சபரும்பரிசசிறைபபா?”



“கண்ணழைககாடடுகன்றைஎன்னருழமத்தங்கம்! கடடழைகம், 

நாம்சபற்றைசமாடடழைகம்இன்பம்எனி்னம்காடடனிகல

ஒளிநதிருந்தநாடடழைழகக்சகடுக்கன்றை்லசகாலலல

கபரின்பமன்கறைா!”

“பலவரிழசமத்தாரம்எனப்கழவாகய; அழதவடபபழட

வரிழசசபரிதாகவடடகதாஉனக்க?”

“மத்தாரம்கவண்டாசமனசசசாலலவலழல; உன்மத்த

ஆரத்ழதசவறுக்கன்றை்தறைவரிமலல; உழனஅழடயாமல

இருநதாலநான்எடுத்த்த்பறைவரிமலல. எதற்கம்கநரம்

கவண்டும், நிழலஉணரகவண்டும்.”

கற்பழனவளமம்காடசிரபமாய்சசிறைகடக்கறை்த. 

‘மருதாண’ியலஇவவரிகள:

“பாய்ந்தவந்ததழுவடுவாய்; பழடமகத்்தசகசதிசயான்றும்

சசாலலுதற்கவழியன்்றவாய்ன்டஇதழபதிபபாய்என

நிழனத்்தஓடவநகதன்; ஏன்மலழலதயக்கம்ே”என்று

ககடபவ்னக்கக்காதலியன்பதில-



“காழலியகலவருளூரஎன்றுமருதாணபூசிக்சகாண்கடன். 

ஓழலியகலவபரம்இலழல…ஓடவந்ததழுவக்சகாண்டால

மருதாணகழலந்தவடும்ஊரமழு்தம்கதாழகளநாழளக்

காழலமதலநம்ழமபபற்்றத்தம்படடம்கபாடடடுவார

அதனாலதான்தயங்ககன்கறைன். தழுவாமலஇதழகவபகபாம்

இபகபாகத.”

காதலழயஓவயமாய்த்தீடடும்காதலழனக்

காடசிபபடுத்்தகறைார‘அருவ’ியல:

“வழயழைழகவதவதக்கழதகபசம்வதமாகசசித்தரித்தான்! 

இதழபசபாலழவத்தீடடும்கபா்ததூரிழகக்கமத்தம்

தநதான்! நீராடஅமரநதிருக்கம்படமன்கறைா; கமலாழட

மடடும்தான்உண்டு;”

‘மடல’என்றைகழதியலகாதலன்கபாருக்கசசசன்றைழத

எண்ும்காதல:

“எதிரிகழளஅழத்்தவடடுத்தழும்்களிலஉநதன்இதழ

ன்லழகயாலஒத்தடம்சகாடுத்்தக்சகாளகவன்!” எனக்கழைன்று

சசன்றீர. “கவசலடுத்்தளூசம்கபா்தஉநதன்வழதான்

நிழனவலநிற்கம்! வாசளடுத்்தசசழைற்றும்கபா்தஉநதன்ஒளி



ளூசச! களிபகபசச!” - வழடசபற்றுபகபாவதற்கவாரி

இழறைத்தீரசபாய்ழமகழளஎன்றைஉண்ழமஇன்றைன்கறைா

சதரிகறை்த. இரவுகநரம்பாசழறைியலஎபபடத்தான்சபாழு்த

கபாகமாஎனஏங்கநின்றீர; ளூங்கய்யத்தினிகலநான்

சாய்ந்தநின்கறைன்!

இவற்்றலசமாழப்லழமமடடுமின்்றஅவர்தசன்கக்

கருத்்தக்கழளரிம்தூவழவத்திருக்கறைார. ஆடலசதாழல

சசய்ரிம்கலத்தில்பறைநததாகலகயஒருத்தி

ஒழுக்கங்சகடடவளாகஇருக்ககவண்டயதிலழலஎன்பழத

சவவகவறுஇடங்களிலஅழுத்்தகறைார. மற்றைசாதிியனரின்

கடும்உழழைபழபஉ்றஞ்சிவாழும்பாரபபனழரஓரிடத்தில

காடசிபபடுத்்தகறைார. பகத்த்றவுக்கப்றைம்பானன்ட

நம்்பக்ழககழளசசாடுகறைார. 

மனங்களஇழணநதாலகபா்தம், காதலுக்கசசன்க

ஏற்றைத்தாழவுசபாருடடலலஎன்றுநிறுவுகறைார. தன்பழடப்பல

கற்றைமிருநத்தஅ்றநத்தம்உியரவடும்கழலஞன்கபான்றை

்்தழமபபாத்திரங்களும்உண்டு.



திராவடஇயக்கத்ழதசகசரநதககககசாமிதிருமணத்்தக்கச

சிலதினம்மன்சகாழலரிண்டழதசயாடட“கசாழலியகல

சதன்றைகலஇன்பம்…ே”என்றுசதாடங்கம்காவயக்கழத

ஒன்ழறைத்தான்இயற்்றயழத‘சநஞ்சக்கநீதி’ியல

க்றப்படடருக்கறைாரகழலஞர(பாகம்1, அத்தியாயம்35). 

அ்தஏன்இத்சதாகப்பலஇடம்சபறைவலழலஎனத்

சதரியவலழல. அருழமயானஅநதக்காவயத்திலருந்தசில

வரிகள:

“வடுதழலக்கத்தாவுகன்றைஎன்ழனஉன்றைன்காதலுக்கக்காவு

சகாடுக்கஎண்ணாகத!”

“இருவருகமகபாரக்களத்திலஇழணந்தநிற்கபாம். அழணந்த

வடடாலும்ஆகடடும்.”

“களம்்கந்தவருகன்றைபழகழயசசாடுகன்றைகநரம்உளம்

்கநதகநரிழழையாளுக்கஎ்தகநரநதகதாஎனஒருகணம்

தயங்கம். அதற்களஎன்பழடமயங்கம்.”



“மணத்திற்கத்தான்இழசயமறுக்கன்றீர. மங்ழகசயன்ழன

உண்பதற்கபகபாடடுழவத்தஇழலகபாலபபூபபடுக்ழக

உண்கட, அங்கவாரர!”

“பாலகசாறுபாழனியகலஇருக்கடடும்; பசிரிண்டுஎன்றைாலும்

பாழைாக்கமாடகடன்!”

“கத்்தக்கடலவழளகன்றைமத்சதடுத்்தமாழல

சதாடுத்்தழவக்ககறைன்! நீரதிரும்்ம்வழரஇங்கக

நிற்கன்கறைன். இலழலகயலஇக்கடற்கழரகயஎனக்கக்

கலலழறையாம்!”

வநாயகரசபற்கறைாழரசசற்்றவந்தஞானக்கனிசபற்றைழதப

கபாலகழலஞரின்எழுத்்தவன்ழமழயஅ்றய144 பக்கங்கள

சகாண்டஇசசிறுநூலகறுக்கவழ. இ்தஎழுதபபடடுசமார

அறுபத்ழதந்தஆண்டுகளஆகன்றைன. நான்வாசித்்த

பதிழனந்தஆண்டுகளஆகன்றைன. இபகபா்தமீண்டும்இழதப

படக்ழகியலும்இதன்சமாழஇனிக்கறை்த. பழைங்கவழத

ரசிகரகளுக்கஇழதசசிபாரிசசசய்ககறைன்.

***



வரைலைொற்்ப் பளடு்ள: 
திரரைரிய ஆண்ளடவர்

ஆத்மாரத்தி

1. சநகதகத்்தக்கஇடமிலலாதவழகியலகழலஞரம. 

கருணாநிதிியன்மரணம்மாசபரியசவற்்றடம்ஒன்ழறை

ஏற்படுத்திஉளள்த. 2. கழலஞரஒருபன்மகஆளுழம

என்பழதக்கருத்தியலரதியாகஅவழரஎதிரக்ககநரநதவரகள

 கடஒப்க்சகாளளுவாரகள.  3. ஓரஇதழைாளர, திழர

வசனகரத்தா, அரசியலவாதி, எம்எலஏ, மநதிரி, திமக

தழலவர, மதலவரஆகயனஒருகநரக்ககாடடுநகரதற்

சித்திரம்என்றைால, நாடகம், பாடலகள, ்பறைஎழுத்்தக்களஎன

உபகழளகளுக்கம்சசாநதக்காரரகருணாநிதி. 4. தான்

ஆரம்்பத்தஎழதரிம்எதற்காகவும்நிறுத்திவடுவதில

உடன்பாடற்றை்படவாதக்காரரகழலஞர. ்தண்டுப்பரசரங்கழள

வனிகயாகபப்தஅவருக்கப்படத்தமானஒருஅரசியலபாண



என்றைால, அழதஅவரஎபகபா்தஆரம்்பத்தாகராகழடசிவழர

்பன்பற்்றனார. தம்்பக்கஎழுதியகடதங்களஓரஉதாரணம். 5. 

எழதரிம்எதற்காகவும்எனத்தன்அத்்தழண

சசயலபாடுகழளரிம்ஒன்்றழணத்்தத்தான்நின்று

சகாண்டருக்கம்்ளளிியலருந்தமன்சசலலகவண்டய

நகரதலகநாக்ககய, சசன்றைழடயகவண்டயஇலக்கக்றத்கத

தனக்கமன்னாலகழடத்தஅத்்தழணவாய்ப்கழளரிம்

பயன்படுத்திக்சகாண்டவர.

இநதஇடத்திலருந்தஇநதக்கடடுழரழயத்சதாடங்கவ்ததான்

அதற்கானசின்னசதாருநியாயம்எனத்கதான்றுகறை்த. கழலஞர

என்கறைமாஉருமண்ணகம்நீங்கஐம்ப்ததினங்களுக்கள

அவர்ததிழரபபயணத்தின்க்றப்படடசதாருநகரதலக்றத்்தக்

கடடுழரஒன்ழறைவடத்்தத்தரசசசாலலக்ககடடகபா்த

திழகபபாகஇருநத்த. கடலஒன்ழறைப்ரிந்தசகாளளுவதற்கக்

கவழளநீழரத்தந்தஇழதபபருககஎன்றைாலஅ்தநியாயம். 

அகதகவழளநீழரத்தந்தகடலன்ஆழைம்அ்றவதற்காக

இத்னள்கந்தஅழலந்ததிரிந்ததிரும்்கஎன்றைாலஎபபடத்

தகம்? உண்ழமியல, கழலஞரஎன்கறைமகாஆளுழமியன்ஒரு



பரிமாணமானதிழரத்்தழறைியலகழலஞரஎன்பதிலருந்த

அதன்கழளரிருவானதிழரக்கழத-வசனகரத்தாகழலஞர

எ்னம்உபநிழலயம்மன்நின்று, அதிலும்வரலாற்றுத்

சதான்மப்தினங்களக்றத்்தக்கடடுழரவடக்கச

சசான்னகபா்தஅரிதானநிம்மதிரிம்அயரதலும்ஒருங்கக

ஏற்படட்த. அவர்ததிழரத்தமிழலவரலாற்றுப்ழனவுகள

சகாண்டபடங்கழளமாத்திரம்தனிகயஅகழந்தஅவற்்றல

கழலஞர்ததீற்றைலக்றத்தஅலசலஒன்ழறைபபகரலாம்என்று

வழழைநததன்வழளகவஇக்கடடுழர. 

அகனகமாகத்தமிழசினிமாவன்மதலநூறுகழத- 

வசனகரத்தாக்களுக்களகழலஞரின்சபயரகடடாயம்

இருக்கம்எனத்சதரிகறை்த. சமௌனசினிமா, சலன

சினிமாவாக, பாடலகளின்சினிமாமநதிர, தநதிர, எநதிர, 

்ராணசினிமாக்களாக, எத்ழதத்தின்றைால்பத்்தத்சதளிரிம்

என்றுஅத்ழதவந்தசசாலலடடும்எனக்காத்திருநதகபா்த, 

வத்ழதசதரிநதநான்சசாலலுககறைன்எனக்களம்கண்டவர

கழலஞர. 



இநதஇடத்திலதமிழசினிமாவன்மதலஇருப்ததீரமான

(Trend Setting) சினிமாக்களுக்களகழலஞரின்பராசக்தி

இருபபழதப்ரிந்தசகாளளமடகறை்த. ஏற்கனகவஎம்ஜிஆர

என்கறைஒருவரஉதித்த்பற்பாடு, சின்னபப- கடடபப

பாகவதரகளஎலலாரும்சமலலவழடசபறைத்சதாடங்கய

்பற்பாடு, சிவாஜிஎன்கறைககணசன்எ்னம்சபரும்பசிமிருகம்

கதான்்றயகாலத்கததமிழசினிமாவன்்பரஸ்தாபசினிமாக்கள

கழதகழளத்தாண்டஇநதஇரண்டுநாயகரகழளரிம்

மனங்களிலவழதத்்த, மானசீகங்களிலஅறுவழடசசய்்ததரும்

உழைவாரபபணகழளத்்தலலயமாகநிகழத்தித்தநதழவ

சபரும்பாலும்கழலஞரின்படங்கள. எம்ஜிஆரும், சிவாஜிரிம்,

எம்ஜிஆராகவும்சிவாஜியாகவும்உருசவடுத்த

திழரபபடங்கழளஉற்றுகநாக்கனால, அவற்்றன்்பன்கன

சபரும்பணஆற்்றத்தநதகழலஞரின்கபனாஇருபப்த

்லனாகம். 

ஒருசபரியகபாழரத்திடடமிடடுத்சதாடங்ககறைவன்யாருக்க

என்னகழடக்ககவண்டும்கழடக்கக் கடா்தஎன்பதிசலலலாம்

கவனம்சசலுத்தமாடடான். தன்கனாடுயாரவருவாரகள, 



எபபடசயலலாம்தான்கபாரிடகவண்டும், தன்தபழடஎபபட

சவன்சறைடுக்ககவண்டும், இழவமடடும்தான்கவனம். 

சித்தாநதத்்தக்கம்்பரசாரத்்தக்கமானஇழடசவளிழயத்தன்

திழரபபடவசனங்கழளக்சகாண்டுநிரபபலானாரகருணாநிதி. 

மன்சசான்னஎழதரிம்எ்தவாகவும்என்கறை கற்்றன்பட, தான்

எதிரக்ககவண்டயகருத்்தக்கழளமரண்படட

கதாபாத்திரங்கழளக்சகாண்டுகபசசசசய்தார. தனக்க

ஒப்ழமரிளள, கதழவயானகருத்்தக்கழளத்தன்நாயகரகழள

ழவத்்தபகபசழவத்தார. 

கரகரகரலும், கறுப்க்கண்ணாடரிம், சருளகராப்ம், 

கடழடயானஉருவமம், கதாளின்இரு்றைமம்வழந்தநீளும்

்தண்டும், சபரும்பாலும்சவண்ணறைஆழடகளும்சகாண்ட

கருணாநிதிகநரடயாகத்தான்சாரநததிராவடஇயக்கத்தின்

கருத்்தக்கழளஎபகபா்தம்தகப்க்கழறையாததணழலப

பராமரிக்கறைாற்கபாலதன்பாத்திரங்கழளக்சகாண்டுகபசச

சசய்தார. ்ராணஇதிகாசமநதிரதநதிர, ஏற்கனகவமதத்தின்

சசலவாக்ககநரடயாககவாமழறைமகமாககவாஅதன்

ஆளுழம, இவற்்றன்கீழவரக் கடயஅத்தழனகழதகழளரிம்



நிராகரித்தவரகருணாநிதி. உண்ழமியல, அவருழடயசமாத்த

வாழவலும்மகாசிரமமானபகதிஇ்ததான். சன்கக்கழதகள

மாத்திரம்எழு்தககறைன்என்றுகன்்றியருக்ககவண்டயஒரு

மனிதர, இருக்கன்றைஎ்தவும்சதாடமாடகடன், இநதா

உருவாக்கககறைன்்தியவரலாறுகழளஎனக்களம்்பனார.

இழசசயாடுபாடடன்காலம்சற்கறைமடவழடந்த, உழரயாடல

ஒருகழலயாகசசகலதிழசகழளரிம்வஸ்தரித்்தக்சகாண்டு, 

அபகபா்ததான்வளரத்சதாடங்கியருநத்த. சதநதிரத்்தக்கப

்பன்னால, சமாழ, இனம்ஆகயழவக்றத்த்ரிதலகழள

ஏற்படுத்தி, மாற்்றயழமத்்த, அவற்ழறைவலுவழடயசசசய்ரிம்

அரசியலமன்சனடுப்களஅபகபா்ததான்

உருபசபற்்றருநதன. ஏகாதிபத்திய, சரவாதிகாரஅழமப்கள

அழனத்்தம்ககளவக்கஉடபடலாியன. தன்தாய்அழமபபான

திராவடரகழைகத்கதாடுபழகியலழல, மரண்என்கறை

மன்ழவபகபாடுதிராவடமன்கனற்றைக்கழைகத்ழதத்

சதாடங்கியருநதாரஅண்ணா. 

இவற்றுக்சகலலாம்அபபால, கதரதலஅரசியழலகநாக்கய

வழரதலகளுக்கஅரசியலசஞ்சாரம்பழைகக்சகாண்டருநத்த. 



இநதக்காலகடடத்திலதான்எழுதித்தருவழதபகபசகறை

மகங்களஅழடயவாய்ப்ளளசசலவாக்ககளக்றத்சதலலாம்

தனித்த்றயத்தயாராகஇலழலகருணாநிதி. அண்ணா, தான்

சாரநதஇயக்கம், தனக்ககமலருநதமன்கனாடகள, 

இவரகளின்்பன்சனாற்்ற, அரசியலலநகரந்தசகாண்கட, 

தனக்கஎழுதக்கழடத்தசன்கபபடங்களாகடடும், அலல்த

வரலாற்றுபபடங்களாகடடும், ஆரியஎதிரப், பகத்த்றவு, சாதி

மதஎதிரப், ன்டநம்்பக்ழககளஅவற்ழறைப

்பன்பற்றுகவாழரக்ழகவடழவபப்த, அவற்ழறைஎற்கனகவ

ழகவடகடாழரபசபருமிதம்சகாளளசசசய்வ்த, நடப்

அரசியழலஎபகபா்தம்கநரடயாகவும், மழறைமகமாகவும்

நிழனவுபடுத்திக்சகாண்கடஇருபப்த, இவற்ழறைத்

சதளிவாகசசசய்தார. 

கடுழமயானவவாதங்களுக்கப்பன்னாலஅவர்தஎதிரிகள

கதாற்றைாரகள. அவர்தநாயகரகள, கநசரகள, அுக்கரகள, 

சகலகலாவலலழமஉழடயவரகளாகசசசாலலாலும், 

வலலாலும்சவலலமடயாதவரகளாக

மன்னிறுத்தபபடடாரகள. கருணாநிதிியன்சகாளழககய, அவர



வழதக்கவரும்்பயசித்தாநதகம, அவரகள்த

சகாளழகயாகவும்சித்தாநதமாகவும்மன்ழவக்கபபடட்த. 

எலகலாரும், எலகலாருழடயதாகவும்அவற்ழறைக்

ழகயாண்டாரகள. அவர்தழதரியமம்ளூரியமம்

அளபபரிய்த. 

“ககாவல கடா்தஎனக் கறைவலழல, ககாவல

சகாடயவரகளின் கடாரமாகவடக் கடா்தஎன்றுதான்

 கறுககறைன்ே”என்ப்தசதாடங்க, பராசக்திதமிழசினிமாவன்

ஆரம்பகாலத்திலஎடுக்கபபடடஆணத்தரமான்ரடசித்

திழரபபடம். அத்திழரபபடத்தின்ழதரியமாகத்தனித்த்றயத்

கதழவயற்றைஒருசபயரகருணாநிதி. 

மகனாகராஉண்ழமியலஒருதிழரபபடமலல; எழுத்தின்வழ

காவயம். இலக்கயசசாறுஎன்றும்கன்றைாததமிழஅமதம். 

காலம்கடந்ததன்ழனநீடடத்்தக்சகாளளத்சதரிநதசமரத்்தச

சிற்பம். அற்்தம்.

அரசர: மகனாகரா! உன்ழனஎதற்காகஅழழைத்திருக்ககறைன்

சதரிரிமா?



மகனாகரன்: திருத்திக்சகாளளுங்கள! அழழைத்்தவரவலழல

என்ழன. இழுத்்தவரசசசய்திருக்கறீரகள.

அரசர: என்கடடழளழயத்சதரிந்தசகாண்டருபபாய்நீ.

மகனாகரன்: கடடழளயாஇ்த? கழரகாணமடயாதஆழச! 

சபான்்னம், மணரிம், மின்்னம்ழவரமம்பூடடமகழந்த

கண்கணமத்கதஎன்சறைலலாம்கலவக்சகாஞ்சி, தநதத்தால

ஆனகடடலகல, சநதனத்சதாடடலகல, `ளூரகன! என்வழ

நிழறைநதவகன! ளூரவழவநதவகன’என்றுயாழரசசீராடட

பாராடடினரககளாஅவழனஅநதமகனாகரழனசங்கலயால

்பழணத்்த, சழபநடுகவநிறுத்திசநகதாஷம்சகாண்டாட

கவண்டும்என்றைதங்களதணயாதஆழசக்கபசபயர

கடடழளயாதநழதகய?

அரசர: நீநீதிியன்மன்கனநிற்கம்கற்றைவாளி! தநழதியன்

மன்தனயனலலஇபகபா்த!

மகனாகரன்: கற்றைவாளி! நான்யாருக்கஎன்ன

தீங்கழழைத்கதன்? என்னாலபாதிக்கபபடடவரகளயார? அரகச!

தநழதியன்மன்தனயனாகஅலல, ்பரழஜகளிலஒருவனாக



ககடககறைன். சகாழலசசய்கதனா? சகாளழளயடத்கதனா? 

நாடழடக்கவழக்கம்களளநரிகவழலநான்சசய்கதனா? 

கற்றைம்என்னசசய்கதன்சகாற்றைவகன, கற்றைம்என்ன

சசய்கதன்?  கறைமாடடரகளா? நீங்கள கறைகவண்டாம். இகதா

அறைங் கறும்அழமசசரகளஇருக்கறைாரகள. மறைவரகடப்பறைநத

மாளூரரகளஇருக்கறைாரகள! மக்களின்்பரதிநிதிகள, இநத

நாடடன்கரலகளஇருக்கறைாரகள. அவரகள கறைடடும். என்ன

கற்றைம்சசய்கதன்?

சழபகயார: கற்றைத்ழதமகாராஜா கறைத்தான்கவண்டும்.

அரசர: இ்தஉங்களுக்கசசம்பநதம்இலலாத்த.

மகனாகரன்: சம்பநதம்இலலாத்தசழபக்கவருவாகனன்? 

கடும்பத்தகராறுசகாலுமண்டபத்்தக்கவரும்வசித்திரத்ழத

சரித்திரம்இன்றுதான்மதன்மதலாகசசநதிக்கறை்தமகாராஜா!

அரசர: கபா்தம்நிறுத்்த. வசநதவழைாவலநீசசய்ததவறுக்காக

வசநதகசழனியடம்மன்னிப்க்ககடககவண்டும்.

மகனாகரன்: அதற்கத்தான்காரணம்ககடககறைன்!



அரசர: எதிரத்்தபகபசபவரகளுக்கராஜசழபியலஎன்ன

தண்டழனசதரிரிமா?

மகனாகரன்: மழறைபபடமணநதராணக்கசிழறைத்தண்டழன

அளித்்தவடடு, ன்ழலியலகடநததற்கமடசூடடயவரகளுக்க

அளிக்கபபடும்தண்டழனழயவடக்கழறைவான்ததான்.

அரசர: மகனாகராநீசாவுக்கத்்தணந்தவடடாய்

மகனாகரன்ஆமாம். நீங்களளூரராகஇருக்கம்கபா்த

்பறைநதவனலலவாநான். சாவுஎனக்கசசாதாரணம்.

அரசர: ஆத்திரத்ழதக்களபபாகத! நிழறைகவற்று. அரசன்

உத்திரவு.

மகனாகரன்: அரசன்உத்திரசவன்ன? ஆண்டவனின்

உத்திரவுக்கககாரணம்ககடகஆரம்்பத்்தவடடாரகள. அரகச! 

சிழறைசசாழலக்கசசசலலகவண்டும்தாய்என்றுககளவபபடட

்பறைகம்அடங்கக்கடபபவன்ஆழம!



அரசர: தாய்க்கம், தநழதக்கம்கவற்றுழமஅ்றயான்டகன! 

தநழதியன்ஆழணககடடுதாயாரின்தழலழயசவடடஎ்றநத

பரசராமழனபபற்்றககளவபபடடருக்கறைாயாநீ?

மகனாகரன்: பரசராமன்அவதாரம். மகனாகரன்மனிதன்!

அரசர: கழடசிக்ககளவ. என்கடடழளக்கவணங்கப

கபாகறைாயாஇலழலயா?

மகனாகரன்: மன்னிப்க்ககடககவண்டும்மகனாகரன். 

அ்தவும்அழரசநாடியலஅழரசநாடசயன்ன? 

அதற்களளாககவ. ஆனாலயாரிடம் ககடககவண்டும்

சதரிரிமா? ககாமளவலல, ககாகமதகசசிழல,  கவும்கியல, 

கதிக்கம்மான்என்சறைலலாம்உம்மால்கழைபபடும்இநதக்

ககாணல ்த்திக்காரிியன்சகாளளிக்கண்கழள, சகாடய

நாக்ழகஎன் கரவாளுக்கஇழரயாகத்தந்தவடடுஅழத

எதிரத்தாலஉம்ழமரிம்உமக்கபபக்கத்்தழணயாகவநதால

அநதபபடடாளத்ழதரிம்்பணமாக்கவடடுசூன்யக்காரிக்க

ஆலவடடம்சற்்றயவரகழளசடுகாடடுக்கஅ்னப்பவடகடன்

என்றுசழைலும்வாளுடன்சூழும்்கழுடன்என்அன்ழனியடம்



ஓடமன்னிப்க்ககடககவண்டும். நிழறைகவற்றைடடுமாஅநத

உத்தரழவ? தயாரதானா?

கழலஞரகபசசசசாலலபகபசியஅழனத்்தம்கழலஞரகபசச

சசாலலபகபசியதாககவகருதபபடட்தஅவருக்கக்கழடத்த

மிகபசபரியசவற்்ற. அவருழடயவசனங்கழளப

பாரத்தவரகளன்ன்றைாகப்பரிநதாரகள. ஒன்று, கழலஞரின்

அவரசாரநதஇயக்கத்தின், அவருழடயஇணக்கமான

நடகரகளின்அ்பமானிகள; இரண்டு, கழலயாகசினிமாவாக



அவர்தழகவண்ணத்ழதரசித்்தக்சகாண்கடஅரசியலரதியாக

அவழரஎதிரத்தவரகள; ன்ன்று, அபபடப்பரித்த்றயத்

சதரியாதநடுபசபா்தக் கடடத்தார. 

அ்பமானிகளசபா்தவலருபபவரகழளவசனங்களின்

க்றியடுகள, உணரத்்தம்அவற்்றன்உளளரத்தங்களபற்்ற

வனவக்சகாண்கடஇருநதாரகள. தமிழத்திழரரிலகல

திராவடஇயக்கத்ழதஆதரித்தகழலஞரகளகபாலகவ, ்பறை

சித்தாநதங்கழள, இயக்கங்கழளசசாரநதவரகளஇலலாமல

இலழல. என்றைகபா்தம், கருணாநிதிஎன்கறைஒருமனிதரின்

எழுத்்தக்களஉற்பத்தியாகறைஇடம்அவர்தகறுவாளஎன்று

நம்்கறைஅளவுக்கஅவர்பன்னின்றுஇயக்கனார. அவர்த

வசனங்களககடகம்கபா்தஉசசரித்தவரகளின்கரலாகவும், 

ககடட்பற்பாடுகழலஞரின்ழகசயழுத்தாகவும்

அ்பமானிகளின்மனங்களிலபடரநதன.

ராஜகமாரிியலசிபபாய்எம்ஜி.ஆழரகநாக்கககடப்தம்அவர

பதிலசசாலவ்தமாக,

“ஏனய்யாழகியலபலமானகாயகமா?”



“மகாராணஅடத்ததாியற்கறை! மனகமாகனமாய்இருக்கறை்த.”

மன்னருக்கம்ஆலகாலருக்கம்இழடகயநிகழும்உழரயாடல

ரத்தினசசருக்கமாய்சசாற்சிக்கனத்கதாடுஇருபபழதக்

கண்ுறைலாம். வரலாற்றுப்தினபபடங்களஎன்றைாகலநீள, 

சநடுக, பக்கம்பக்கமாய்பகபசவ்தஎன்றுஇருநதஒற்ழறைத்

தன்ழமழயகழலஞரதன்னாலஆனமடடும்மாற்்ற

அழமத்தார. அவர்தஆரம்பமயலவுகளிகலகயஇதழனச

சாத்தியம்சசய்தார.

“ழவரக்கத்தியாககவஇருக்கலாம். அதற்காகவியற்்றலகத்திக்

சகாளளமாடகடன்.”

இ்தமலலகா. இளவரசி. ஆலகாலழனநிராகரிபபதற்கஇபபட

ஒருவசனம். அ்தவழரக்கமானகாதலசமாழகள

ளூணாகன்றைன. அதிசலான்ழறைஇபபடத்சதாடங்ககறைான்

ஆலகாலன்:

“ஆலகாலன்நிழனத்தாலகனவும்நிஜமாகம். மலலகா, ககள. 

இன்றுகநற்றைலலஅ்றவ்றநதபருவம்மதலஉன்ழன

ஆராதித்்தவருககறைன். சசாரணமயமானஉன்அழைகல



சசாக்கசசாககறைன். உன்ழனபடடமகஷிஆகபபக்கத்தில

ழவத்்தபபாரக்கஆழசபபடுககறைன்.”

சகமாழரஅவன்தாய்இபபடஎசசரிக்கறைாள:

அரண்மழனியலஉளளவங்கசாதாரணம்னஷங்க

இலழலபபா. பயங்கரஜந்தக்கள. அரசவரக்ககமஅகங்கார

வரக்கம். அவங்ககளாடபழைகறை்தஅளகவாடமழறைகயாட

பழைகுமபபா.

 எரிந்தசகாண்டருக்கம்வளக்ழகத்்தப்பஅழணபபாள

அழைக.

அழைக: இளழமத்தம்்ம்பருவபசபண்என்ழனபபாரத்்தத்

தாசயன்றீகரஇ்ததரமமா?

சகமார:  சரியானதரமம். ்பறைசபண்கழளத்தாயாகவும்

தங்ழகயாகவும்கரு்தவ்ததான்எங்களஇநதியநாடடுதரமம்.

அழைக: இ்தவாழழவருசிக்கத்சதரியாதழபத்தியக்காரதரமம்.



சகமார: ழபத்தியக்காரரகண்களுக்கஉலககமழபத்தியமாகத்

தான்கதான்றும்.

அழைக: கபசழசமாற்றைகவண்டாம். என்ஆடடம்எபபட? 

அழதசசசாலலுங்கள.

சகமார: கடடுக்கடங்காத்தகருத்ழதக்கலக்கவ்தஅம்மா. 

கழலவாணஇங்கதழல கடநீடடமாடடாள.

அழைக: ஓ, சரியானவாரத்ழத. நாடடயம்என்றைால

சாமானியமா! நளினமானஅழசவு, மின்னலநழட, கண்ணல

காநதம்- இவவளவும்கவண்டும், சகமார. என்னிடம்எலலாம்

இருக்கறைதலலவா?

சகமார: எலலாம்இருக்கறை்த. மக்கயமானஒன்று–நாணம். 

அ்தமடடும்இலழல.

என்றுசசான்ன்தம்தன்ஆழசக்கஇணங்கமறுக்கம்சகமாழர

அவபபழசமத்திசகாலலுமாறுஆழணியடுகறைாளஅநத

சவளிநாடடுராண.



நீதித்்தழறைியலஒருசசாலலாடலஉண்டு. “கற்றைவாளிழயச

சாகம்வழரதூக்கலடுங்களே”எனநீதிபதிஉத்தரவடுவார. 

இறைநத்தஉறுதிசசய்யபபடட்பற்பாடுதான்்பகரதம்

கீழறைக்கபபடும். அகதஉறுதிழய, சநஞ்சரத்ழதக்

சகாண்டவராகக்கருணாநிதிஇருநதார. எதிரிகழளக்

ழகயாளும்கபா்தகருழணயற்றைநீதிபதியாகஇருக்கத்

தழலபபடடார. சபற்றைதநழதழய“உன்கழுத்ழதஅறுத்்த

வடுககறைன்ே”என்றும்“உன்ஆழசநாயகியன்கண்கழளப

ப்றத்்தக்கழப்றபகபன்ே”என்றும், “உன்ழனரிம்உன்ழனச

சாரநதவரகளஅழனவழரரிம்ஓடஓடவரடடுகவன்ே”என்றும்

“தாழயபபழத்தவழனத்தாய்தடுத்தாலும்வகடன்ே”என்றும்

கமறுகறைான்மகனாகரா. அதற்கசசற்றுமன்்தான்

தநழதயானவரபரசராமழனநிழனவுபடுத்்தகறைார. அதற்கப

பதிலாகமகனாகரா“அ்தசவறும்்ராணம்ே”என்கறைான். 

மகனாகராபடத்திலஇன்சனாருஇடத்தில“வசநதகசழன

சகாடயவள, கணவழனக்சகான்றைபத்ரகாளிழயப

கபான்றைவளே”என்சறைாருவசனம்வருகறை்த. யாகராடுகபார

்ரிககறைாகமாஅவரககளாடுஉழரயாடக்கழடத்தவாய்ப்ம்



கபாருக்கானஒருதநதிரம்தான்என்பழதசமய்ப்பக்கறைாற்

கபால, இந்தசசனாதனஆழப்படமானங்கழளஏன்? எதற்க? 

எபபட? என்றுபகத்த்றரிம்வனவுதழலமற்்றலுமாகத்தழட

சசய்்தழவத்திருக்கம்ஆரியபபாரபபனயகதசசாதிகாரத்

தநதிரங்கழளஆங்காங்ககவழடயற்றைவசாரிப்களாக

நிகழத்திசசசலலுவதன்ன்லமாகத்திழரபபடத்தின்காடசி

அ்னபவத்ழதத்தாண்டயபகத்த்றவற்கானவாசலாகத்தன்

வசனங்கழளபபயன்படுத்தினாரகருணாநிதி. 

அவர்தநாயகரகளஎ்தவுமற்றைஎளியவரகளாகஇருநதாரகள, 

அலல்தஇருநதவற்ழறைசூழசசிகளுக்கஇழரயாக்க

இழைநதாரகள. அவரஎழுதிக்காடடயநாயககளமடடாளகளாக

இலலா்த, அ்றவுளளவரகளாகஇருநத்தமாசபரும்ஆறுதல. 

அவரஏற்படுத்தியஎதிரிபபாத்திரங்களகருழணயற்றை

்னிதரகள, கழடசிவழரகளமாட, கதாற்கம்கணம்வழர

சவலவதற்கானசூழசசிகழளநிகழத்திக்சகாண்கட

இருநதாரகள. மநதிரிகமாரிபடத்திலஅவரஎழுதியஒருசபண்

தன்கணவழனமழலஉசசிக்கஅழழைத்்தசசசன்றுகீகழை



தளளிக்சகான்றைாள. அவருழடயஆடவரகளஅவதாரங்கள

இலழல, மனிதகநயம்மிக்கவரகள.

மருதநாடடுஇளவரசிியல…

“ஆம்பழளமாத்திரம்வாழநதா?”

“ஆம்பழளமடடும்வாழநதாஅ்தம்கபரஆசிரமம். 

சபாம்பழளதான்கடும்பவளக்க.”

“சபாம்பழளவளக்க. ஆம்்பழளவடடலபூசசி.”

“சபாம்பழள்ஷ்பம். ஆம்பழளவண்டுே”.

“சபாம்பழளபாம்். ஆம்பழளமகட. ஹஹஹா.”

மற்சறைான்று–

மிருகஜாதிியல்லமாழனக்சகாலலு்த. மனிதஜாதிியலமான்

்லழயக்சகாலலு்த.

வழளயாடடுக்கசவளிகயஇருந்தவழளயாடகடாடுயார

யாசரலலாம்சம்மநதபபடுகறைாரகளஎன்றுசற்றுசிநதிக்கலாம். 

ஏற்பாடடாளரகள, ஊக்கவபபாளரகள, வளம்பரதாரரகள

ஆககயாழரவடடுவடலாம். பழழையஆடடக்காரரகள, 



நடுவரகள, வரணழனயாளரகள, பியற்சியாளரகள, 

வமரசகரகள, வழளயாடழடஅவதானித்்தத்சதாடரந்த

எழுதிவருபவரகள. உடலாலவலகமனதாலஅகதஆடடத்ழத

இவரகளும்ஆடக்சகாண்டருபபவரகளதான். உடல, மனம்

இரண்டாலும்ஆடும்நிஜஆடடக்காரரகழளவட, மனதால

ஆடும்இரண்டாம்வழகழமியனரநூறுசதம்ஆடடத்ழதஆட

மடகறை்த. யூகங்களும்அ்னமானங்களும்தீரமானங்களும்

வயூகங்களாகஉத்திகளாகபரடசித்்தபபாரபபதிலவழளய

வாய்ப்பருக்கறைசவற்்றகதாலவகழளபசபாறுத்்தஒரு

ஆடடம்அதன் கடுதலஆடடமாய்வரிவழடவ்தகநரகறை்த. 

ஆக, தன்மகத்ழதமழறைத்்தக்சகாண்டுஒருவர

கவறைாழரரிம்வடஉக்கரமாகஆடடத்திலபங்சகடுத்்தக்

சகாளளமடகறை்த. அபபடத்தான்அரசியலஎ்னம்ஆடடத்தின்

 கடுதலாய்சினிமாழவநிகழத்தினாரகருணாநிதி. 

காஞ்சித்தழலவனில…

ஆம்்பழளங்கமனழசஊசிகபாடடுத்ழதக்கறைதாலத்தான்

சபாம்பழளங்ககபசழசழதயலசமாழன்்னசசாலலுறைாங்க



இன்சனான்று–

“பூங்கழைல...”

“என்னகாற்றுதிடசரன்றுஇநதபபக்கம்அடக்கறை்த?”

“அடக்கறைகாற்றுசதன்றைலா்யலாஎன்றைாவ்தசதரிகறைதா?”

“இரண்டுமிலழல. என்ழனஉியரவாழைசசசய்கறை

இன்சனான்று.”

“பூங்கழைல, ்யலாகத்தான்இங்க்கநகதன். உன்ழனக்

கண்ட்தம்சிறு்தரும்ழபக் கடஅழசக்கமடயாத

சமன்காற்றைாய்சமலந்தவடகடன்.”

மிருகத்்தக்கஅண்ணன்பலயாகவடடதாகக்கழத்ழனந்த

ஆடசிழயக்ழகபபற்்றக்சகாளளும்சிற்றைபபனிடமிருந்த

எபபடஜீவகன்தன்உரிழமழயமீடசடடுத்்தஆடசிப

சபாறுபழபஏற்கறைான்என்பதான‘்்தழமப்பத்தன்’

கழலஞரின்இன்சனாருதிறைம்சசப்ம்தமிழத்சதபபம்.

“யாரஅநதநாடகக்காரரகள?”

 



“யாகராஇன்பவலலயாம்அவளும்அவள்தஆடகளும்

என்னாஅழைக! என்னாஅழைக! அநதம்மாஅழைழக

வரணக்கறை்தக்கஆியரம்நாக்கபபழடசசஆதிகசஷன் கட

கம்பரகடகடஒருநாக்கக்கடன்வாங்கும். அவகளா

அழைகங்க.”

எம்.ஜி.ராமசசநதிர்னம், எஸ்.எஸ்.ராகஜநதிர்னம், 

கண்ணதாச்னம், சிவாஜிககணச்னம், தமிழசினிமாவல

ககாகலாசசியபடஅரசியலலசவன்றைஇருவரமற்றும்கதாற்றை

இருவரஆனாரகள. எம்.ஜி.ஆருக்கஇருநத்பம்பச

சசலவாக்ழகசசற்றும்சிழதக்காமலஅநதஒற்ழறைியன்பரிமாண

சாத்தியங்களஅத்தழனழயரிம்பரடசாரத்தம்சசய்்தபாரக்க

அவரஎபகபா்தம்வரும்்பனார. கருணாநிதிியன்வசனங்கள

அவற்்றன்வழளதலகள, திழரக்கழத- வசனம்ஆகயவற்்றன்

மக்கயத்்தவத்ழதஎம்.ஜி.ஆரின்மனதிலஆழைப

பதிப்பத்திருக்கக் கடும். சபா்தவகலகயதனக்காக

எழுதபபடுகறைஒவசவாருசசாலழலரிம்சரிபாரத்த்பன்கப

அ்னமதிக்கறைதணக்ழகழயஎம்.ஜி.ஆரதன்அதிகாரங்களில

ஒன்றைாகக்ழகியலழவத்திருநதார. கழத-வசனம்என்று



மடடுமிலழல, பாடலன்ஒவசவாருவரிகளும் கடப

பாரத்்தபபாரத்்தபபண்ணபபடடஒருநடகரஎம்.ஜி.ஆர. மக

அழைக, கரல, வாளளூசச, சண்ழடக்காடசிகளிலகவகம், 

என்கறைஎம்.ஜி.ஆரசம்னகாரடலவசனவாதங்களிலசவற்்ற

சபறுதலஎபகபா்தம்இருபபதாகபபாரத்்தக்சகாளளபபடட்த. 

மநதிரிகமாரிியல…

ஆம். பதிழயக்சகான்கறைன். சபண்இனத்ழதமண்ணல

சநளிரிம்்ழுக் கடடமாய்எண்ணயஒருபாவழயத்தான்

சகான்கறைன். என்ழனகயசகாலலவநதஒருவஷபபூசசிழயத்

தான்சகான்கறைன். ஒருசபண்ுக்கஅன்்பருக்கம்அளவுக்க

ளூரபபண்்பருக்கம்என்பழதமறைநதஒருமகனான்மத்தழனத்

தான்சகான்கறைன். ஏன்? என்கமலபழயா? நாசனாரு

சகாழலகாரியா? நான்அவழரக்சகாலலாவடடாலஅவர

என்ழனக்சகான்்றருபபார. நீகரசசாலலும். அவரஇபபடக்

சகாலலபபடாவடடாலஉலகத்திலஇன்்னம்எத்தழனககாடக்

சகாடுழமகழளசசசய்திருபபார?



கவசறைாருகாலம்என்பழதவழைக்கமாகமநதிர, தநதிர, ன்டப

்ரடடுக்கழளசமய்ழமகபாலாக்கவ்தம்அலங்காரத்்தக்காக

எழதயாவ்தஎழு்தவ்தமாகஒரு்றைமயலவுகளஇருந்த

சகாண்டருநதனஎன்றைாலஅடுத்தபக்கத்திலசசலவாக்கான

்ராணஇதிகாசங்கழளத்தூக்கப்படபபதன்ன்லமாக

மாவுருக்களானமதம், சாதிஉளளிடடபழழைய

நிறுவனங்களுக்கக்சகாட்படக்கறைவசனகரத்தாக்களும்

இருநதாரகள.

சினிமாவன்ஆரம்பகாலத்திலஎதழனபபடம்்படத்்தக்

காடடனாலும்ரசித்தமன்பனிக்காலமடவலஅடுத்த

மாற்றைமாககவகருணாநிதிியன்கபனாமழனசிநதித்த்த. 

அதீதங்கழளகயான்டத்தனங்கழளகயாழகசகாளளாமல, 

பழழையநிறுவனங்கழளரிம்எதிராட, மற்்றலும்்திய

சிநதழனியலசசாலலபபடாதகாதல, சசாலலலஅழைகாகத்

கதான்்றவடுகறைசமரசம், அன்், சகஉியரமீதான

சபருங்கருழண, திராவடசசிநதழன, சயமரியாழத, 

பகத்த்றவுஆகயவற்ழறைத்தன்எழுத்திலமன்ழவத்தார. 

சாமான்யவழரயழறைகளுக்கஉடபடாதஅநீதிழயஉத்தரவாதம்



சசய்கறைஎலலாவற்ழறைரிம்எதிரத்்தமற்்றலும்மன்்பலலாத

வழியலஅவரவசனங்களமிளிரநதன. நடகரகளுக்க

அவரகளுழடயசதாடர்பம்பவரலாற்்றலமக்கயமான

கலலழடவுகளாகஅபபடங்களஉதவனஎன்ப்தம்

மறுக்கவயலாபகபருண்ழம.

எம்.ஜி.ஆருடனானகழலஞரின்படங்களஒன்று கடகசாழட

கபானதிலழல. சபா்தவாக, ஆடசிக்கவந்தபலமழறைஆடசி

அழமத்்த, எதிரபபதற்கஏ்தமற்றைசவறுழமழய

மன்னிறுத்தியபடகழலஞரின்இரண்டாவ்தஇன்னிங்ஸ்

வரலாற்றுத்திழரபபடங்களஒன்று கடசவற்்றசபறைவலழல.

90 களுக்கப்பறைகதமிழலசவற்்றசபற்றைவரலாற்றுத்

திழரபபடங்கழளவரலவடடுஎண்ணவடலாம். அவற்்றல

மக்கயமான்தசிம்்கதவனின்இம்ழசஅரசன்23ம்்லககசி, 

இன்சனான்றுசதலுங்கலருந்தசமாழமாற்றைம்சசய்யபபடட

பாகபல. கடடவரலாற்றுகபாரஷன்கழளஎடுபபதாகப

பாசாங்ககாடடயபலபடங்களகதாலவசபற்றைன.  

கழலஞரின்கண்ணம்மா, உளிியன்ஓழச, சபான்னரசங்கர, 

ஆகயபழடப்களமகாநதிரமற்றுபயமற்றைசகாண்டாடடமாக



மா்றபகபாகம்கபாரஒத்திழககபாலத்தளரநதன. ்லககசி

தன்னளவலகபசியஅடுத்தகாலஅரசியழலகயா, 

பாகபலியன்்பரும்மாண்டத்ழதகயாஒப்படுகறைாற்கபான்றை

எபபழடப்பலும்வசனகரத்தாகழலஞரபங்கசபறைவலழல. 

ஆடசிஅதிகாரத்தின்உசசத்ழதஅழடநத்பன்சநடுங்காலம்

நடகராகஎம்.ஜி.ஆரநீடக்கவலழல. அ்ததான்

நிகழத்தியாியற்கறைஎன்கறைஅளவலரசிகரகளும்

சபா்தமக்களும்தன்னளவலஅவரும்அழமதியானாரகள. 

எஸ்.ஏ.சநதிரகசகரஎடுத்த80 களின்சிலபலதிழரபபடங்கள

கழலஞரின்எழுத்்தத்கதழவழயக்ககாரியபடகயகநரநதன. 

ஆனால, சன்கமாற்றைத்தின்சித்தாநதங்கழளப

சபருமக்கடபரபழபகநாக்கக்கழதரிம்காடசிஅழமப்ம்

வசனங்களும்அவற்ழறைஉசசரிபகபாரநடப்ம்

மகபாவங்களுமாய், சமாத்தத்திலவரலாற்்றன்்ழனழவ

மன்னிறுத்தி, அதன்ன்லமாய்த்தனக்கத்கதழவயானசித்தாநத

மாற்றைங்கழளசமலலபபதியனிடடுஅறுவழடசசய்யமடநத

கருணாநிதிக்க, அரசியலலஅவர்தஇழடத்கதாலவக்

காலங்களிலவரலாற்றுபபடங்களின்உருவாக்கங்கள



ழகசகாடுக்கவலழல. அநதஅளவலகாங்கரஸ்மற்றும்

எம்.ஜி.ஆழரஎதிரத்த1987 வழரக்கமானகாலத்தில

இத்தழகயதிழரபபடங்களநிகழத்தியவழளதலககளாடு

ஒப்படுழகியல1991 மதல2016 வழரதனக்கம்

சஜயலலதாவுக்கம்இழடியலானகாலத்திலதிழர

எழுத்தாளராககருணாநிதிஎண்ணய்தம்மின்னிய்தம்மிகவும்

கழறைகவ. 

எடுக்ழகியலகாற்்றலகத்திளூசி, ்பன்னணசசத்தம்

கசரக்ழகியலகத்திகளஉரசம்சத்தத்ழதசகசரத்்தக்

சகாளளுவதற்கத்சதாழலளடபம்வாய்பபளிக்கறை்த. 

என்றைகபா்தம்எபகபாதாவ்தழமக்கராவனாட்பசக, 

படபபதிவுக்கம்சத்தத்்தக்கம்சபாருத்தமரண்(Non-

Sync) ஏற்படடுவடுவ்தம்உண்டு. கமதழமசாரநதகற்றைமலல,

எளிதிலகநரந்தவடக் கடயயதாரத்தம். அநதஅளவல, 

மகனாகரா, மநதிரிகமாரி, உளளிடடபடங்களமழலழய

மிதித்்தமதற்பாழதழயசசழமத்தஆதிநழடவாசிகளின்

பண்பாடடுசசழமத்தலகபாலசசலலுலாய்டுமழலியன்

கடவழறைசசிற்பங்கள. மீவுருசசய்யமடயாதஅற்்தங்கள.



இநதஉலகலஎநதஅதிசயத்்தக்கம்மீவருழகஇலழல

என்பகதஅதிசயத்்தக்கானஇலக்கணம். அதழனத்தன்

இரண்டாம்பகதிவரலாற்றுத்திழரபபடங்களின்ன்லமாகவும்

இன்சனாருமழறைசமய்ப்பத்்தக்காடடய, வசனவழஒரு

காலகடடத்தின்அழனத்்தமனங்கழளரிம்சழமத்்தத்தான்

நிழனத்தழதஎலலாம்சாதித்்தக்சகாண்டமகாகமழத, தன்

கபனாழவசித்்தசபாருசளனசசழைற்்ற, அ்தஅரியழணழய

சநருங்கம்கபா்ததா்னம்அதிகல்றஅமரநதகமழதகழலஞர,

திழரழயஆண்டவர.

இநதியசினிமாஇ்தவழரசநதித்தவரகளிலமிக

அபாயகரமானசதாருஎழுத்்தக்காரர!

***



பபொன்னர்   சு்ர்: ்ொட்சிரிய 
பஜயிதத  எழ்ித்

வக்கனஸ்வரிசகரஷ்

கங்கமம்இதழல62 வாரத்சதாடராகவநதசரித்திரநாவல

சபான்னர- சங்கர. திரு. மரசசாலமாறைன்

ககடடுக்சகாண்டதற்கணங்கஇழதஎழுதத்சதாடங்கயதாக

கழலஞரமன்்னழரியலக்றப்படுகறைார.

கழலஞருக்கஎங்கருந்தஇவவளவற்கம்கநரம்இருநத்த

என்றுஎபகபாழதரிம்கபால, சபான்னர- சங்கர

படக்ழகியலும்நிழனத்்தக்சகாண்கடன். இநநாவலசகாங்க

நாடடலகம்மியடபபாடலகளாகவும், ளூரக்கழதகளாகவும்

இன்றைளவும்்கழசபற்்றருக்கம்அண்ணன்மாரசாமிகழதழய



அடபபழடயாகசகாண்டு்ழனயபபடடருக்கறை்த. ்கழமிக்க

இக்கழதபபாடல‘அண்ணன்மாரகழத’என்றைசபயரில

மடடுமிலலாமல, 'சபான்னர- சங்கரகழத', ‘கன்னழடயான்

கழத’என்றைகபரகளிலும்அ்றயபபடுகறை்த.                            

சகாங்கநாடடன்மண்ணன்ழமநதரகளசகாங்கசவளளாளக்

கவுண்டரகள. இவரகளின்வரலாறு, சகாங்கமண்டல

வரலாற்கறைாடு்பன்னிப்பழணந்தளள்த. காடழட, நாடாக்க, 

களம்சவடட, வளம்சபருக்க, ககாியலஎடுத்்தபபல

இடங்களிலகடகய்றபபலகபபரந்தசபருகவாழும்

சமதாயம்இ்தஎன்பதாகபபாடலகளின்ன்லம்அ்றககறைாம். 

இவரகளதங்களமண்ணன்சாமியாகக்கம்்படும்

அண்ணன்மாரஎன்கறைசபரியஅண்ணன்சபான்னர, சின்ன

அண்ணன்சங்கரஎன்றைஅண்ணன்தம்்பியன்சரித்திரத்ழதச

சசாலலும்ளூரபபாடலகளபலவுண்டு. சபான்னர- சங்கரகழத

இவரகளின்தங்ழகியன்பாரழவியலருநகதநகரநததால, 

மக்களவழைக்கல‘சின்னஅண்ணன்சபரியண்ணன்கழத’



என்றும்அழடயாளபபடுத்்தகன்றைனர. சபான்னர- சங்கர

சககாதரரகளஎவவாறுதங்களசநலலவளநாடழட

அழமத்தாரகள, கவடடுவகவுண்டரகளதழலவனின்

சூழசசிக்கஎதிராகஎவவாறுதாக்க்படத்தாரகள, தங்கள

நாடழடகாக்கஎபபடசயலலாம்கபாராடனரகளஎன்பதாக

அண்ணன்மாரசாமிகழதவரிகறை்த.

கழலஞரின்சபான்னர- சங்கரநாவலும்ழமயக்கழதியலருந்த

வலகாமல, ்திய்தழணபபாத்திரங்கழளஉருவாக்க, 

கழதக்களத்ழதஇலக்கயவளத்கதாடுவரிவாக்க, 

பண்ழடத்தமிழைரகளின்ளூரஉணரவு, மானங்காக்கம்மாண்், 

சதான்ழமபசபருழமகழளகபசகறை்த. இத்தழனஇருந்தம்

நம்மிழடகயசங்ககாலம்சதாடகடஇருநதஒற்றுழமியன்ழம

க்றத்்தம்அவர்தமனத்தாங்கலஅவவபகபா்த

கதாபபாத்திரங்களவழசவளிபபடுகறை்த. உண்ழமியல, 

சபான்னர- சங்கரிலகழலஞரசதாடடுசசசலலாதமா்னட

உணரசசிககளஇலழலஎனலாம். பண்பாடு, பாசஉணரவு, மன



உறுதி, ளூரம், காதல, வகவகம், தனிமனிதனின்காழப்ணரவு,

அதன்்பன்வழளவாகஏற்படும்சபருஞ்கசதம்என்பதாக

நம்மிழடகய்ழைங்கம்மனிதரகளஅலல்தநாமம்கசரந்த

தான்நாவலலஉலாவுககறைாம்.

கன்றுழடயான்(கபசசவழைக்கலகன்்னழடயான்), தாமழர

(கன்றுழடயான்மழனவ), சபான்னர(சபரியண்ணன்- 

கன்றுழடயான்மகன்), சங்கர(சின்னண்ணன்- கன்றுழடயான்

மகன்), அருக்காணத்தங்கம்(அ) தங்காிய(கன்றுழடயான்

மகள), சசலலாத்தாக்கவுண்டர(கன்றுழடயான்பங்காளி), 

தழலயூரகாளி(கவடடுவரகலத்தழலவன்), மாயவன், 

சாம்்வன்மற்றும்எண்ணற்றை்தழணபபாத்திரங்கழளக்

சகாண்டுசபான்னர- சங்கரஎன்றைஇநத்பரம்மாண்டநாவல

்ழனயபபடடருக்கறை்த.

மன்்னழரகயஅழைகாக'மகவாியல' என்றுதழலப்படடு

சதாடங்ககறைார. சபரியமழலக்சகாழுந்தஎன்றைவரின்்தலவ



தாமழரதன்மாமன்மகனானசநலழலயன்ககாடன்

என்பவழரக்காதலக்கறைார. இழடியல, சசலலாத்தாக்கவுண்டர

மகன்மாநதியபபழனதாமழரரிடன்திருமணம்சசய்்தழவக்க

மயன்று, அதற்கதாமழரமறுக்கறைார. சநலழலயன்ககாடழன

திருமணம்சசய்ததாமழரழயசபரியமழலக்சகாழுந்தம்

அவரின்்தலவரானசின்னமழலக்சகாழுந்தம்(தநழதரிம், 

அண்ண்னம்), சசலலாத்தாக்கவுண்டரின்நண்பராகமன்னன்

தழலயூரகாளிியன்ககாபத்திற்கஅஞ்சிளூடடலகசரக்க

மறுக்கன்றைனர. தாமழரளூடழடவடடுசவளிகயறும்கபா்த

தன்தழமயனானசின்னமழலக்சகாழுநதிடம்நீநாழளஎன்

ஆண்்பளழளகழளஉன்சபண்்பளழளகளுக்கமணம்

மடபபதற்காகஎன்மாளிழகளூடடன்வாசலநாடவருவாய்

என்றுசவாலவடடுசசசலகறைார. ஒன்றுமிலலாதவரகளாக

்தரத்திஅடக்கபபடடசநலழலயங்ககாட்னம், மழனவ

தாமழரரிம்கடுழமயானஉழழைபபால, தங்களுக்சகன்றுஒரு

பூமிழய(வளநாடு) உருவாக்கசபரிய



சசலவநதரகளாகறைாரகள. பலகன்றுகளுக்கஅதிபதியானதால

சநலழலயங்ககாடன், கன்றுழடயான்என்று

அழழைக்கபபடுகறைான். அவரகளுக்கஅருக்காணத்தங்கம்

என்றை்தலவரிம், சபான்னர- சங்கர(அண்ணன்மார) என்றை

இரு்தலவரகளும்்பறைக்கறைாரகள. ளூரரகளாகவளரக்கபபடும்

அவரகளபலஇன்னலகழளத்தாண்ட, தாியன்சபதபபட, 

மாமன்சின்னமழலக்சகாழுநதின்மகளகளானமத்தாிய

மற்றும்பவளாியழயதிருமணம்சசய்கன்றைனர. அண்ணன்மார

்கழபரவபரவ, கவடடுவகலமன்னனாகயதழலயூரகாளி

அவரகளமீ்தசபாறைாழமசகாண்டுபலஇன்னலதருகறைான். 

மன்பழககாரணமாகபங்காளிகளானசசலலாத்தாக்

கவுண்டரும், மாநதியபப்னம்தழலயூரகாளிியன்மனதில

நஞ்ழசவழதத்்த, வஞ்சகமாகவளநாடுமீ்தகபார

சதாடுக்கன்றைனர. கணவரகளஇலலாதகபா்தசற்்ற

வழளக்கபபடடநிழலியல, மத்தாியரிம், பவளாியரிம்தங்கள

மானத்ழதக்காபபாற்்றக்சகாளளஅரண்மழனக்கதீழவத்்த, 



உியர்தறைக்கறைாரகள. இறுதிியலகாளிமன்னன்

ளூழத்தபபடடாலும், கழலஞரின்சபான்னர- சங்கரநாவல

மடவலநமக்கசின்னதிடுக்கடலகாத்திருக்கறை்த.

ளூரம்மிக்கஇக்கழதியலகழலஞரின்வரணழனகள

கபாரக்களத்திலபூத்தபூகபால, தனித்்தத்சதரிகறை்த. 

உதாரணமாக, ்தவக்கத்திலவரும்தாமழரநாசசிியன்திருமணச

சடங்ழகஇவவாறுவவரிக்கறைார: 



“க்றத்தகநரத்திலமணவழைாநிகழசசிகளகழலக்கடட

்தவங்கன. இருளூடழடசகசரநதஉறைவனரகளும்பநதலல

 கடயவுடன், மதலசீரஎனபபடும்ம கரத்தக்காலநடபபடட்த.

மஞ்சளிலநழனக்கபபடட்தணியலநவதானியங்கழளரிம்

மடந்த, அரசமரக்கழளயாலஅழமநதம கரத்தக்காலல

கடட, அருழமக்காரரபாலவாரத்்தஅதற்கரியபூழசகழள

நிழறைகவற்்றழவத்தார. மணமகன்சநலலயங்ககாடழன

மணவழறைியலஅமரத்தி, ்பரமசசரியவரதம்கழக்கபபடட்த. 

சவற்்றழலக்கடடுதலஎன்்னம்மழறைபபடசவற்்றழலபாக்க, 

கதங்காய், வாழழைபபழைம், கண்ணாட, சீப், வரலமஞ்சள, 

எலுமிசசம்பழைம், பூ, சநதனம்,  கழரசகசழல, ரவக்ழகத்்தண

மதலயவற்ழறைஒருகவடடியலன்டழடயாகக்கடட, அதற்க

அருழமக்காரரபூழசசசய்்தழவக்கறைார. அதழன

கமளத்தாளத்கதாடு்பளழளயாரககாவலுக்கஎடுத்்தசசசன்று

அங்கருந்தசகாண்டுவந்தமணவழறைியலழவத்்தஅதற்கநீர

சற்்றஅவழத்்தமணமகளதாமழரநாசசிக்கசகாடுக்கசசசய்்த



அவளும்மழறைபபடஅநதசவற்்றழல கழரசகசழலழய

அணந்தசபரியவரகளன்வழரவணங்கஎழுநதாள. 

சநலலயங்ககாடழனஒருமக்காலியன்மீ்தஉடகாரழவத்்த

சசஞ்கசாற்ழறைசற்்றபகபாடடு, தண்ணீரவாரத்்ததிருஷ்டப

பரிகாரம்சசய்யபபடட்த. குகவியலலாதவரலமஞ்சழள, 

மஞ்சளதடவபசபற்றைநூலலகடட, அதற்கதூபம்காடட, 

அருழமசபரிகயாரஎனபபடும்அருழமக்காரரமணமக்கள

இருவரின்வல்தகரங்களிலும்கடடவடடார. சற்றைத்தாரசூழந்த

வரமணமகன்கதிழரியலஅமரந்த, ்பளழளயாரககாவல

சசன்றுகதங்காய்உழடத்்தவணங்கவநதான். சபண்ளூடடார,

'நாடடாரசழப' எனபபடும்சகாங்கபசபருமக்கள

 கடியருக்கம்இடத்்தக்கவந்த, “வாருங்களஎலகலாரும்ே”என

மழறைபபடஅழழைத்திடும்சடங்கம்இனி்தநிழறைகவ்றய்த. 

மணமக்களுக்கமாமன்மழறைரிளகளாரஅழனவழரரிம்

அழழைத்்த, ்்தகவடடவழைங்க, சநதனம்பூசி, பாலபழைம்

அருந்தமாறுசசய்யபபடட்த. நிழறைநாளிசற்றைபபடடுஐந்த



சசஞ்கசாற்றுஅழடகழளரிம்அகற்்றமணமக்களுக்கம்

அருழமக்காரபசபண்மணதிருஷ்டகழத்்தமடத்தாள.

மணவழறைமலரகளாலஅலங்கரிக்கபபடடருநத்த. வாழழை

கமகமரங்களகடடபபடடமணவழறைியன்நடுவலஇரண்டு

கரகங்களழவக்கபபடடு, அவற்்றலஒன்்றலநிழறையசநலலும்,

மற்சறைான்்றலநிழறையநீரும்நிரபபபபடடன. கரகங்களுக்க

மன்னாலமஞ்சளில்பளழளயாரும், ஆியரபசபருநதிரிரிம், 

பூதக்கலசசாதமம், சவற்்றழலபாக்கமற்றும்அசசசவலலக்

கவயலும்காடசிதநதன.  கதிழரமீ்தஅமரத்திஅழழைத்்த

வரபசபற்றைமணமகன்சநலலயங்ககாடன்மணவழரக்கவந்த

கசரநத்தம்மங்கலநாண்சூடடும்நிகழசசிஆரம்்பக்கபபடட்த. 

கடமகன்எனபபடுகவான்‘கம்பரமங்கலவழைாவாழத்்த’

என்்னம்பாடழலஅழுத்தமானகரலலசசாற்சத்தம்சகடாமல

பாடயகபா்தஅநதபபநதகலஉணரசசிமயமாகஇருநத்த.” 

கமற்கண்டவவரழணகழளபபடக்கம்கபாகத, சகாங்க



மண்டலதிருமணத்்தக்ககபாய்வநத்தகபாலஇருக்கறை்த. இ்த

ஒருகசாறுபதம்தான். ஒவசவாருநிகழவுக்கம்கழலஞர

சமனக்சகடடருபபழதபாரத்தால, எத்தழனஆராய்சசிஇதன்

்பன்இருக்ககவண்டும்என்கறைமழலபபாகஇருக்கறை்த. 

சரித்திரநாவலஎழு்தவ்த, எழுத்ழதத்தாண்டரிம்கவழலபளு

மிக்கதாகக்கரு்தககறைன். அன்னபபடசிழயபகபால, கழடத்த

தகவலகளிலருந்தநம்பகத்தன்ழமசகாண்டவற்ழறை, 

சவாரஸ்யத்்தக்காககசரக்கபபடடழவியலஇருந்த்பரித்்த

எடுக்ககவண்டும். ்பன்னரகழதியன்ழமயக்கருசிழதயாமல

பாத்திரங்கழளஉருவாக்ககவண்டும். மனிதரகளகபசசமாழ, 

வாழவடம், உழட, இயற்ழககாடசிகளஎனஎலலாவற்்றலும்

கற்பழனமிழகபபடாமலகாலக்கடடத்திற்கஏற்றைவாறு

இருத்தலும்கவண்டும். இவவளவற்கம்ஒருகழலஞ்னக்க

ளண்ுணரவுமடடுகமவழகாடட! இநநாவழலப

சபாறுத்தவழர, கருணாநிதிக்க'கழலஞர' என்றைஅழடசமாழ

அழமநத்தக்றத்்தயாசதாருககளவரிம்எழைாதபடஅரண்



நிற்கறைாரகளசபான்னரும், சங்கரும்!

கழதமழுக்ககவசாதிபசபயரகளவருகன்றைன. சகாங்கபூமி

கவடடுவ- கவளாளகலபழகழமகயஇநதநாவலன்

கழதக்களம்என்பகதாடு, கழதியன்நாயகரகழள, ்பறை

பாத்திரங்கழளபபாராடடுழகியல, அவரதம்கலத்ழதரிம்

அதன்சபருழமகழளரிம்உழரக்ககவண்டய்த

அவசியமாகறை்த. சாதிபசபருழமகபசவதாகஅழமநத

கழதக்களம், ஓரஎழுத்தாளருக்ககஅபாயகரமான்தஎன்்னம்

கபா்த, மிகபசபரியஅரசியலகடசிியன்தழலவரஎழுதினால?

அவரசதாடழரஎழுதிக்சகாண்டருக்ழகியலும்அம்மாதிரிபல

்பரசசழனகளஅவழரவமரசித்்தவநதழதஅ்றயமடகறை்த. 

ஆனாலகழலஞரஒருமதியூக. இவற்ழறைஎதிரபாரத்கதா

என்னகவா, மன்்னழரசவளியானமதலவாரஇதழகலகய

பாரதிியன்வரிகழளகமற்ககாளகாடட, தான்வரும்்வ்தஒகர

சாதி, அ்த‘தமிழைரசாதி’என்பழதஅ்றவத்்தவடுகறைார.  



கழதியன்கபாக்கலஓரஇடம்வருகறை்த, மாயவழரபபாரத்்த

ஒருசபருமாடடசசாலகறைார: “உங்களகவடடுவரகலத்தில

யாவரும்்தம்ழபபபூமாதிரிசவளழளமன்தக்க

சசாநதக்காரரகளாியற்கறை!”. இதற்க, மாயவரின்பதிலாக

வருமிடத்திலகழலஞரஎன்்னம்சன்கநீதிக்காவலர

சவளிபபடுகறைார. “அம்மா, நீசசாலலும்கபா்ததான்நான்

கவடடுவகலத்தில்பறைநதவன்என்பகதஎனக்கநிழனவுக்க

வருகறை்த. ஏகதாஅவரவரகளவாழகறைஇடம், சசய்கறை

சதாழலகழடப்படக்கறைபண்பாடுஇழவகளிலஉளள

கவறுபாடுகளின்அடபபழடியலமனிதரிலபல்பரிவுகள

உருவாியன. காலபகபாக்கலஅநதப்பரிவுகள்பறைப்பன்

அடபபழடியலஉருவாியனஎன்றைதவறைானகருத்்த

ஏற்படடுவடட்த. அதனாலஎன்ழனகவடடுவகலம்என்றும்

உங்கழளகவளாளகலம்என்றும்அழடயாளம்காடட

கவண்டியருக்கறை்த. என்ழனபசபாறுத்தவழரியலஎலலாரும்

ஓரகலம்தான்!”



கவடடுவகலமன்னன்தழலயூரகாளிழயமழுக்க

வலலனாக்கவடாமலஅவன்ளூரத்ழதரிம்

கழதகயாடடத்கதாடுசசாலலக்சகாண்கடவருகறைார. 

கவளாளகலத்ழதசகசரநதபங்காளிககளமன்னன்மனதில

பழகவளரக்கம்வதமாககழதஇருபபதால, இ்தசாதிச

சண்ழடஎனக்கருதவும்மடயாதவாறுசசய்்தவடடார. ஆதி

திராவடசன்கத்ழதகசரநதகதாழைன்கதாடடஎன்றை

கதாபாத்திரத்ழதஉருவாக்க, அவரவழத்கதான்றைலான

ளூரமழலஎபபடகழடசிவழரசபான்னர- சங்கருக்க

உறு்தழணநின்றுளூரமரணம்எய்்தகறைாரஎன்பழதகழலஞர

காரணமிலலாமலகசரத்திருபபாரஎன்றுகதான்றைவலழல.

திராவடசசித்தாநதங்கழளசபான்னர- சங்கரன்லம்

்கத்தினாரஎன்சறைாருவமரசனம்இன்றைளவும்

ழவக்கபபடுவ்தண்டு. ஆனால, கழலஞரதிராவடச

சித்தாநதங்கழளவடடுக்சகாடுக்காமலஎழுதினாரஎன்று

சசாலவகததகம். உதாரணமாக, கழதியலஇருஇடங்களில



திருமணநிகழவுகளவருகன்றைன. அழவஇபகபா்தஇருபப்த

கபால, ழவதீகஅநதணரகளாலநடத்தபபடடருக்கம்என்பழத

கழலஞரநம்பவலழல. “அருழமசபரியவரே”எனபபடும்

அருழமக்காரரஇழறைவழபாடுசசய்்தமணவழைாழவத்

சதாடங்கவதாகக்றப்படுகறைார. அடுத்ததாக, கம்மியட

பாடலகளில, இதற்கமன்எழுதபபடடநூலகளிலஇருபபழத

கபாலமடவலஅருக்காணத்தங்கம்கவண்டக்சகாண்டபட

சபரியகாண்டஅம்மன், கபாரக்களத்திலஇறைந்தவடட

சபான்னர- சங்கழரஐந்தநிமிடங்களஉியர்பத்்தத்தநத

பகதிரிம்நாவலலஇடம்சபறைவலழல. ஆனால, கழடசி

அத்தியாயத்ழதன்லநூலானகவடடாம்பாடஅ.பழைனிசசாமி

க்றப்களுக்கஒ்தக்க, அவரஎழுதிரிளளழதரிம்அபபடகய

தருகறைார. தன்சித்தாநதங்கழளரிம்வடடுக்சகாடுக்காமல, 

காலங்காலமாகஇருக்கம்நம்்பக்ழகழயரிம்சிழதக்காமல

இழதக்ழகயாண்டருபபழதகயாசித்தால, கழலஞரமீ்த

மரியாழத கடுகறை்த. நம்மிழடகயவாழநதசாணக்கயரஅவர



என்றைாலமிழகயாகா்த.

கழலஞரின்கழத, திழரக்கழதமற்றும்வசனங்ககளாடு

சபான்னர- சங்கர, ்பரபலங்களபலரும்நடத்த

திழரபபடமாகவும்வநத்த. ஆனாலசவற்்றசபறைவலழல. 

மதன்ழமகாரணம்மக்கள. கழலஞரின்எழுத்தாலும், 

ககா்லுவன்ககாடகடாவயத்தாலும்மனதிலபதிந்தவடட

கதாபாத்திரங்ககளாடு, திழரியலஇருபபவரகழளஒப்படடுப

பாரத்்தஏமாற்றைமழடநதாரகள. மக்கயக்கதாபாத்திரங்ககள

வசனங்கழளஎழுத்தின்ளூரியத்கதாடுகபசமடயாமல

திண்றன. கழடசியாக, நாயககளின்மகசசாழட, உழடகள

மற்றும்ஆபரணங்களஅன்னியத்தன்ழமகயாடுஇருநதன. 

அதனாலதான்கதாலவழயத்தழுவய்த.

காடசிசமாழஎழுத்ழதவடவும்சக்திவாய்நத்ததான். 

ஆனால, எழுத்ழதஅங்கீகரித்தமக்களகாடசிழய

நிராகரித்தால, அங்ககஎழுத்்தசஜியத்ததாகத்தான்



சகாளளகவண்டும். கழலஞரசஜியத்திருக்கறைார!

***



ஒிவரை ரைிததக: சொதிியிதரத 
எூரககுக ் 

்லயூரமருககசன்

மா்னடஇயக்கவதிியன்மதன்ழமயானகாதலன்சபாருடடு

படுசகாழலகளநிகழத்தபபடுவ்தமனிதன்நாகரிகம்அழடந்த

வடடான்என்பழதப்பன்்னக்கழுக்கம்சசயலாகம். சாதிியன்

கபராலகமல, கீழபாரபப்தம்காதலமணம்்ரிநகதாழரக்

சகான்சறைாழபப்தம்காடடுமிராண்டத்தனமன்்றகவ்றலழல. 

இத்தழகயசாதிஆணவபபடுசகாழலகளதமிழைகத்தில

நித்தமம்நடநகத்றக்சகாண்டருக்கன்றைனஎன்ப்தமன்

கதான்்றயன்த்தகடயாம்தமிழக்கடக்கக்ககவலமான

ஒன்றுதான். 

சன்கநீதிபகபாராளியாம்கழலஞரஎழுதிியருக்கம்நாவலான

‘ஒகரரத்தம்’சாதீயகவற்றுழமகளுக்கஎதிராகவும், சாதிகடநத



காதலுக்கஆதரவாகவும்கபசகறை்த. “சாதிப்யலால

தாக்கண்டுசாய்நதஉடன்்பறைப்களின்கலலழறைகளுக்கநான்

ழவக்கம்மலரவழளயம்இநத‘ஒகரரத்தம்’ே”எனநாவழலச

சமரப்பத்திருக்கறைாரகழலஞர. இ்தகவநாவலன்

சாராம்சத்ழதசசசாலலவடுகறை்த.

மியலாடு்தழறைக்கஅருகலஉளளகராமசமான்்றல

பரகமஸ்வரன்என்றைபண்ழணயாரஇருக்கறைார. எலலாப

பண்ழணயாரகழளரிம்கபாலகவஅழனத்்தவத

ஏற்றைத்தாழவுகழளரிம்கழட்படக்கறைார. ஆசசார

அ்னஷ்டானங்கழளத்தவறைவடாதவராகஇருக்கறைார. 

அவருக்கமககஸ்வரன்என்றைமக்னம், காமாடசிஎன்றைமகளும்

உளளனர. மககஸ்வரன்படத்தவனாகவும்மற்கபாக்கச

சிநதழனரிழடயவனாகவும்இருக்கறைான். காமாடசிக்க

திருமணவய்தவந்தம்வரதடசழணஅதிகம்சகாடுக்க

வரும்பாதபண்ழணயாரகாலம்கடத்்தகறைார. ஆனால, மகன்

மககஸ்வர்னக்கநிழறையவரதடசழணசகாடுக்கம்இடமாகத்

கதடுகறைார. பண்ழணயாரின்வயல, கதாடடகவழலகழளப

பாரத்்தக்சகாளளமாரிஎன்றைஒடுக்கபபடடசன்கத்ழதச



கசரநதவரஇருக்கறைார. அவருக்கசபான்னன், நநதகமாரஎன

இருமகன்களும், சசங்கமலம்எ்னம்ஒருமகளும்

இருக்கன்றைனர. படத்தமற்கபாக்கசிநதழனரிளள

இழளஞனானமககஸ்வரன்ஒடுக்கபபடடசன்கத்ழதசகசரநத

சசங்கமலத்ழதகாதலத்்தபபலதழடகழளத்தாண்ட

சீரதிருத்தத்திருமணம்சசய்்தசகாளகறைான். காமாடசிரிம், 

மாரிியன்மக்னம்சசங்கமலத்தின்அண்ண்னமான

சபான்ன்னம்ஒருசமயத்திலகாமவயபபடடுவடுகன்றைனர. 

வழளவாகப்பறைக்கம்கழைநழதழயஓரிடத்திலகபாடடுவடடு

வருகறைாளகாமாடசி. ஆனால, அக்கழைநழதபண்ழணயாரின்

ழகக்கக்கழடக்க, அ்தயாரகழைநழதஎன்றுசதரியாமகல

அழதளூடடற்கக்சகாண்டுவந்தவளரக்கறைார. இறுதிியல

சபான்ன்னக்கம், காமாடசிக்கம்திருமணம்நழடசபறுகறை்த. 

ஆனால, தான்கடடக்காத்்தவநதசாதிதகரந்தகபான்தகண்ட

பண்ழணயாராலஅழதமனபபூரவமாகஏற்றுக்சகாளள

மடயவலழல. மாரழடப்வந்தஇறைந்தவடுகறைார. ‘ஒகர

ரத்தம்’நாவலன்கழதஇ்ததான்.



நாவலமழுக்கபண்ழணஆதிக்கத்தின்கீழநசக்கபபடும்

உழழைக்கம்வரக்கத்தினரின்நிழலழமழயரிம், சாதி

ஆதிக்கத்தினாலஅன்றைாடம்மிதிபடும்ஒடுக்கபபடட

சன்கத்தினரின்்தயரத்ழதரிம்தன்காத்திரமானவாரத்ழதகளால

எழுதிக்காடடியருக்கறைாரகழலஞர. வழுப்ரத்தில

ஒடுக்கபபடடசன்கமக்களபடுசகாழலசசய்யபபடட்த

பற்்றரிம், அவரதம்சசாத்்தகளஎரிக்கபபடட்தபற்்றரிம்

கவழலகதாய்ந்தஎழுதிியருக்கறைாரகழலஞர. எருழமமாடு

களித்்தப்ரளும்களத்்தநீழரக் கடதாழத்தபபடடவரகள

தீண்டக் கடா்த. அபபடத்தீண்டனாலஅ்ததீடடு; ஏசனனில

அ்தபழழையகாலத்்தஐதீகக்களம்எனசசாலலபபடுவழதரிம்

நாவலலசடடக்காடடகராமத்்தசசாதிக்சகாடுழமழய

எடுத்்தழரக்கறைார.

“உபபரிழகியன்உசசிமாடியகலஅமரந்தகசசிலசசம்பா

அரிசிியலசசய்யபபடடசரக்கழரபசபாங்கழலத்தன்

்பரியத்்தக்கரியவளஇதழகளிகலவரலபடும்அளவுக்கஊடட

வட, அநதசசழவழயரிம்அவளின்அதரசசழவழயரிம்

ஒப்படடுக்கவழதசமாழியலகபசகறைாகன, சீமான்ளூடடுப



்பளழள- அவ்னக்கத்சதரியா்த, அநதபசபாங்கலஅரிசிழய

வழளவத்்தத்தரவயரழவசிநதியபடடாளம்ஒன்றுநடு

ளூதிியலபடுத்்தறைங்ககறைகாடசி!” எனஉழழைத்்தக்

கழளத்தவரின்நிழலழயபபடம்்படத்்தக்காடடுகறைார. 

்ராணக்கழதயானநநதனாரின்கழதழயரிம்கழலஞரவடடு

ழவக்கவலழல. திலழலநடராசழனக்

ககளவக்களளாக்ககறைார. தாழத்தபபடடசன்கத்தில்பறைந்த

வடடநநதன்நடராசழனத்சதாழைவரும்கபா்தகறுக்ககநநதி

இருபபழதபபாரத்்த“சற்கறைவலகியரும்்பளளாய்; 

சநநிதானம்மழறைக்க்தே”எனபபாடுகறைார. உடகனநடராசன்

நநதிழயவலகசசசாலலநநத்னக்கக்காடசிதருகறைார.

“நநதிழயஎதற்காகவலகசசசாலலகவண்டும்? நநதா! உளகள

வா! என்றுஆண்டவன்அவழரஅழழைத்திருக்கத்தாகன

கவண்டும்? அ்ததாகனமழறை. சதருவலநின்றைவாகறைதன்ழன

வணங்கடடும்என்றைாலகடவுகள கடசாதிசய்னம்

சகாடுழமக்கக்கடடுபபடடுத்தாகனஇருநதிருக்கறைார! இலலா

வடடாலஉலகலஎலகலாரும்தண்ணீரிலஇறைங்கக்களித்்த

வடடுதன்ழனஅருகலவழபடலாம்என்றுஇணங்கய



எம்சபருமான்; நநதனாரமடடும்சநருப்பலகளித்்தவடடு

நீசத்தன்ழமழயஅகற்்றய்பறைககதன்ழனசநருங்கலாம்என்று

உத்தரவு்பறைப்பபபாரா?” எனகடவுளிடமம்சாடழடழயச

சசாடுக்ககறைார!

்ராணக்கழதகழளமடடுமலல; காப்பயங்கழளரிம்

வம்்க்கழுத்்தக்ககளவக்கடபடுத்்தவதிலஅவர்தஎழுத்்த

சத்றக்கவடுகறை்த. பண்ழணயாரின்மகளகாமாடசி

திருடடுத்தனமாகஒருகழைநழதழயபசபற்சறைடுத்்தப்தரில



ளூசிவடுகறைாள. அநதக்கழைநழதழயபபண்ழணியலகவழல

சசய்ரிம்மாரிரிம், அவர்தமழனவரிம்கண்சடடுக்கன்றைனர. 

அபகபா்தஅதன்்பறைப்க்றத்்தபகபசகன்றைனர: 

“கழதியலதான்ககடடருக்ககாம், வளளிதிருமணத்திகல! 

வளளிக்கழைங்கத்கதாடடத்திகலநம்்பராஜன்வளளிழய

கழைநழதயாகண்சடடுத்தான்்ன!”

“ஏன், ஜனகமகாராஜன்சீழதழயக் கடகழைநழதயா

வயலலதாகனகண்சடடுத்தாரு- மநதாநாளசம்பூரண

ராமாயணம்சதருக் கத்திலஆடனாங்ககள; பாக்கலயா?”

“ஆழவாரஒருத்தருஆண்டாளம்மழன கடஇபபடத்தான்

்தருக்கடகடகண்சடடுத்தாருன்்னநம்மஊரககாியலல

பாகவதரஒருத்தரகழதசசான்னழதபகபானமாசம்லவுட

ஸ்பக்கரிகலசவளிியகலசதாழலவாஇருந்தககடகடாகம; 

மறைந்தகபாசசா?”

சதருக் கத்ழதகசரிமக்களகநரிலகண்டுகளிக்கலாம். ஆனால, 

பாகவதரககாியலலகழதசசாலலும்கபா்தஉளகளகபாய்க்

கழதககடகமடயா்த. அதனாலசவளிியலலவுட



ஸ்பக்கரிலதான்ககடககவண்டும்என்கறைளடபமான

தீண்டாழமக்சகாடுழமழயரிம்சசாலலசசசலகறைாரகழலஞர.

்பளழளபபாசசமன்ப்தபணக்காரக்கடும்பங்களுக்கம், 

நடுத்தரவரக்கத்தினருக்கம்மடடும்உரியதலல; ஏழழை

வரக்கத்தினரிடமம்அ்தஅபரிமிதமாகக்காணபபடுகறை்த

என்்னம்சசய்திழயரிம்உளளாரந்தஎடுத்்தழரத்திருக்கறைார. 

பணக்காரரகளளூடடல்பளழளகளஇறைந்தவடடாலநிழனத்்த

நிழனத்்தஅழு்தசகாண்டருக்காமலஅடுத்தகடடமாக

தங்கள்தசதாழல, அலுவலகள, பயணம்எனநகரந்தவடுவர.

அகதகபால, ஏழழைவரக்கத்தினரசவளளத்திலதம்

்பளழளகழளபப்றசகாடுக்ககநரும்கபாதில, கத்ற

அழுகன்றைனர. ஆனாலும், கவறுவழியலலாமலஅடுத்த

கவழளசகசாற்றுக்காக, ்தயர்தழடப்க்காகக்ழககயநதிக்

 கடடத்்தடன் கடடமாகநிற்ககவண்டயதிருக்கறை்த. நடுத்தர

வரக்கத்தினரதான்்தக்கநிகழவலருந்தசவளிகயறைஇயலாமல

சவந்தழநந்தகபாகன்றைனரஎனசவவகவறுசன்க

மனிதரகளின்மனஇயல்கழளத்்தலலயமாகஅளவடுகறைார

கழலஞர.



சாதியத்ழத, சாதிசவ்றழயக்கடடக்காபப்தஎ்தஎன்பழதரிம்

சதளிவுபடுத்திியருக்கறைாரகழலஞர. மாரிியன்மகன்

நநதகமாழரஆதிக்கசாதிக்காரன்ஒருவன்அடத்்தவடுகறைான்.

அவழனத்திருப்பயடக்கஆடகளகளம்்கன்றைனர. 

அவரகழளத்தடுத்்தநிறுத்்தம்நநதகமாரகபசகறைான்: “சக்க

நூறைாஆக்ககவண்டய்தஆழளயலலமாமா! இநதமாதிரி

ஜாதிசவ்றழய. நம்மநாடடகலசராம்பகாலத்்தக்க

மன்னாடகயவஷஊசிமாதிரிகபாடடுநம்பதமிழச

சமதாயத்ழதகயசகடுத்தசாஸ்திரங்கழளரிம், 

சம்்பரதாயங்கழளரிம்தான்சக்கநூறைாஆக்க்னம்!”.

தாழத்தபபடடவரகளபடத்்தமன்கன்றய்தம், தன்்னழடய

சயசாதிழயசசாரநதவரகளபடபபதற்கஏ்தவாகக்ழக

சகாடுத்்தஉதவுவதிலழலஎனஅண்ணலஅம்கபத்கர

ஆதங்கபபடடழதபகபாலகவகழலஞரும்கவழலபபடுகறைார.

“தாழத்தபபடடவுங்க, ்பற்படுத்தபபடடவுங்கமன்கனற்றைம்

என்றைாகலஅநதஜாதிகளிகலயாகராநாலுகபரு

படசசபபடடம்சபறுவ்த! அவன்இரண்டுகபருசபரிய

உத்திகயாகத்்தக்கபகபாறை்த! அகதாடநம்மமன்கனற்றைம்



மடஞ்சகபாக்த! அபபடபபடசசவன், பதவக்கப

கபானவன்; தான்்பறைந்தவளரநதசன்கங்கழளத்திரும்்பப

பாரக்கறைானான்னா, சத்தியமாகழடயா்த! அவன்படடணத்தில

கவழலபாத்்தகடடு, ஏதாசசம்ஒருபதவியலஇருந்தக்கடடு, 

தன்ழனரிம்உயரநதஜாதிக்காரன்மாதிரிபாவலா

பண்ணக்கறைாகனதவரஅவனாலசன்கத்்தக்கஒரு

சசலலாக்காசபயன் கடக்கழடயா்த. அதனாலதான்

சசாலகறைன். யாகராஒருத்தரசரண்டுகபரபடசசாகபா்தம்்ன

இலலாமநம்பஎலலாளூடடுப்பளழளகளும்படக்கும்ே”என

நநதகமாரவழகயகழலஞரகபசகறைார.

சீரியபகத்த்றவாளரானநாத்திகரானகழலஞர‘ஒகரரத்தம்’

நாவலலஆன்மீகம்சாரநததகவலகழளநிழறையசசசாலகறைார. 

அழதசவறும்தகவலாகமடடும்சசாலலவடடுக்கடந்த

வடாமல, அழவகழளக்ககளவக்களளாக்கவ்ததான்

கழலஞரின்தனிசசிறைப்.  கத்தினரிலதான்சரஸ்வதிக்கக்

ககாியலஇருக்கறை்த; தமிழநாடடலகவசறைங்கம்இலழலஎனச

சசாலலவடடு, ககாியழலக்கடடவடடுநூற்றுக்கநூறு

தற்க்றயாகத்தாகனஇருக்ககறைாம்எனபபகடசசய்கறைார.



கழலஞரின்கவழதநழடழயபலகவறுநூலகளில

வாசித்திருக்ககறைாம். நாவலஎனவரும்கபா்தஅழத

அபபடகயபயன்படுத்தாமலநாவலுக்கானசமாழழயத்

கதரநசதடுத்்தஎழுதிியருக்கறைார. அதனாலதான்நாவலசிறைநத

வாசிபப்னபவத்ழதவழைங்ககறை்த. நாவலலசிலஒபபடுகள

ஆசசரியபபடுத்்தகன்றைன. உதாரணத்திற்கஒன்று. தன்்னழடய

தங்ழகியன்வாழவலநடநதமரமங்கழளஅ்றந்தசகாளள

கநரும்கபா்தமககஸ்வரன்எபபடஉணரகறைான்என்பழத

கழலஞர்்தமாதிரியாகசசசாலலியருக்கறைார. 

“சபா்தக் கடடத்திலஒருகபசசாளரகபசிக்

சகாண்டருக்கம்கபா்தவளக்கசவளிசசத்திற்காகவடடமிடும்

பூசசிசயான்றும்தகபபக்கம்்கந்தகடக்கம்சபா்த, 

வலபபழதரிம்தடவமடயாமல, ஊரந்தசசலலும்பூசசிழய

ழகழயஉளகளவடடும்எடுக்கவும்இயலாமலகவதழனரிடன்

கபசழசத்சதாடரவழதபகபான்றைநிழலியலே”அவன்

இருநததாகசசசாலகறைாரகழலஞர.

எளியமனிதரகளின்வாழவுமடடுமலலசாவும்

உன்ன்தமான்ததான்எனநாவலலகழலஞரக்றப்படும்பகதி,



நாவலுக்ககாவயத்தன்ழமழயவழைங்கவடுகறை்த. மாரிியன்

மழனவஅஞ்சழலஇறைந்தவடுகறைாள. பழழையபடடுப

பாியன்கமலஅவளகடத்தபபடுகறைாள. அநநிகழழவப

பற்்றயகழலஞரின்வரிகளதாம்எவவளவு

மககான்னதமானழவ!

“மாரிியன்வழகளிலநீரவழந்தசகாண்டருநத்த. இருவரும்

வாழநதகடநதகாலம்அவர்தஅகக்கண்ணலஉருண்டு

சகாண்டருநத்த. இருபத்ழதந்தஆண்டுகளுக்கமன்்

அவரகள்தமதலஇரவுக்கஅஞ்சழலியன்ளூடடாரவாங்கக்

சகாடுத்தஅநதபபடடுபபாியன்மீ்ததான்அஞ்சழலியன்

உடலகடத்தபபடடருநத்த. ஆனாலஅநதபபாய், பல

இடங்களிலகழந்தம்ழநந்தம்பளபளப்இழைந்தம்

இருநதழதபகபாலகவதான், அன்றுபருவமங்ழகயாகஅநத

ளூடடலஅடசயடுத்்தழவத்தஅஞ்சழலரிம்உழழைத்்த

அலுத்்தக்கழளத்்தபகபாய்அநதபபடடுபபாயாகத்

கதாற்றைமளித்தாளமாரிியன்கண்களுக்க!”

திருநாளசகாண்டகசரிஎ்னம்கராமத்திலதாழத்தபபடகடார

்பணத்ழதசசமந்தசபா்தளூதிியலவரக் கடா்தஎனசமீப



நாடகளிலநடநதசகாடூரத்ழதநிழனவுபடுத்்தம்வதமாக

நாவலலஒருசம்பவம்வருகறை்த. அஞ்சழலியன்உடழல

சபா்தளூதிியலசமந்தசசலலும்கபா்தஆதிக்கசாதிியனர

தகராறுசசய்கன்றைனர. இவவடத்திலகழலஞரசாதி

ஆதிக்கத்ழதரிம், ஆன்மீகப்ளுழகரிம்ககளவககடகறைார.

“இடுகாடுகளிலஇநதகபதம்என்றைால, இறைநதவர

சசன்றைழடவதாகசசசாலலுகன்றைசசாரக்கம்- நரகத்திலும்

உயரநகதாருக்கஒருசசாரக்கம்; தாழநகதாருக்கஒருநரகம்

என்றைகபதம்வகத்்தக் கறும்கவதம்ஏதாவ்தஇருக்கறைதா?” 

எனகழலஞரஎழுப்பயககளவக்கஇ்தவழரஎவரும்பதில

சசாலலவலழல.

சாதிஆணவபபடுசகாழலகழளஎதிரக்கம்எலகலாருக்கம்

‘ஒகரரத்தம்’தான்என்கறைாரகழலஞர!

***



குறிவுொவிியக: உரரைியொசிூரிய 
மு்க

மழனவர. கண்ண்பரான்ரவசங்கர

"வாழகவாழகவாழககவ! டாக்டரகழலஞரவாழககவ!" என்றை

மழைக்கம், நாம்அழனவரும்காகவரிமருத்்தவமழன

வளாகத்திகலகயககடட்ததான். உியரநாடயானசதாண்டரகள,

அநதமழைக்கம்ஒன்்றனாகலகய, அவரஉியழரபபத்்தநாடகள

்படத்்தழவத்்தவநதாரகள! நாடநரம்சபலலாம்சதாண்டரகள

உணரவகலகயகலநதிருக்கம்தழலவசனாருவன், நாடடன்

தழலழமயழமசசழரக்(்பரதமழர)  கடஅழடயாளம்காண

மடயாமலதளரந்தவடடம்தழமியலும், தன்ளூடடன்மன்

மழைக்கமிடும்சதாண்டரகழளமடடும்அழடயாளம்கண்டு

ழகயழசக்கறைான்என்றைால? ஈரத்தமிழமழைக்கத்தின்கபகர

‘மநதிரம்’என்றுசதரிகறைதா? ஆனால‘மநதிரம்’என்றைாகல

சம்ஸ்கருதம்தாகன?



அலல! ‘மநதிரம்’தமிழசசசாலகல! சம்ஸ்கருதம்அலல! 

பாரக்கஒன்கறைகபாலகதாற்றைம்காடடனாலும், சம்ஸ்கருத

மநத்ரம்/ मन्तகவறு; மந+ த்ர= நிழனத்தழத+ சசாலவ்த

என்றுசபாருள. தமிழமநதிரகமாகவறு! மந்த+ இரம்= 

 கடடமாகஇருந்தஈரசமாழயாலவாழத்்தவ்த! ககாியலல

ஒருவரமடடும்தாகன, யாருக்கம்்ரியாமல, கழு

ஆதிக்கத்தாலசம்ஸ்கருதமநத்ரம்சசாலகறைார? ஆனாலதமிழ

மநதிரம்அபபடயலல! யாரகவண்டுமானாலும், ஈர

உணரசசியாலசசாலலலாம்; எலகலாரும் கடியருந்த, 

்ரிரிம்படவாழத்தலாம்! அநதவாழத்கத, ஆழணியடுவ்த

கபாலத்தான்இருக்கம்–"எழுநதிருதழலவா! மீண்டுவா! 

வாழகவாழகவாழககவ!" என்றைநிழறைசமாழ, அ்தகவதமிழ

மழறைசமாழ!

“நிழறைசமாழமாநதரஆழணியற்கழளத்த, மழறைசமாழ

தாகனமநதிரம்என்பே”என்ப்தசதாலகாப்பயம்! ்பன்னாளில

ஆழவாரும், இழறைவனிடம்தான்ஆசீரவாதம்சபறைாமல, 

இழறைவ்னக்ககஆசீரவாதம், ஆழணசசாலகறைார, "பலலாண்டு

பலலாண்டு, சசவவத்திருக்காப்!" இழதகயஐயன்



வளளுவ்னம்வகக்கன்றைான்–“நிழறைசமாழமாநதரசபருழம

–நிலத்்த, மழறைசமாழகாடடவடும்ே”! இக்கறைளுக்க, 

சதாலகாப்பயத்ழதமீ்ற, ஆண்டாண்டுகாலமாகப

சபாய்ரிழரகயஎழுதிவநதாரகள! ‘மழறை’என்பதற்க‘கவதம்’

என்றுகவண்டுசமன்கறைசபாருளசகாண்டு, சம்ஸ்கருத4 

கவதங்களமடடுகமநமக்கச"சான்கறைாரகளயார?” என்பழதக்

காடடத்தரும்என்றுசபாய்யாகஉழரஎழுதிவநதாரகள, 

பண்டதாள! ஆனாலஅநதக்கறைகளா, கழலஞர

கருணாநிதிியன்கபனாவுக்காகபபலகாலம், பலலாண்டு

பலலாண்டுகாத்்தக்சகாண்டருநத்த...

இகதா! எபபடஉழரஎழு்தகறைாரபாருங்கள, கழலஞர! –

"சான்கறைாரகளின்சபருழமழய, இநதஉலகலஅழயாமல

நிற்கம், அவரகளஎழுதியஅறைவழநூலககளஎடுத்்தக்

காடடவடும்; இநநிலத்தில, ஈரசமாழகளாலசசாலலபபடும்

அம்மக்களின்ஆழணரிம்நடக்கம்!" - சதரிகறைதா, 

உழரயாசிரியரகருணாநிதி, தமிழஇலக்கயத்்தக்கசசசய்த

பங்களிப்என்சனசவன்று? உழரயால, உழரகலலல



கதய்த்்தத்கதய்த்்த, மழறைப்வலக்கனார! தமிழமழறைப்

வலக்கனார!

கழலஞரபழைநதமிழஇலக்கயத்்தக்கத்தநதபரிசிலகளநான்க: 

1) கறைகளாவயம், திருக்கறைளஉழர& வான்்கழசகாண்ட

வளளுவம்2) பூம்்கார(சிலபபதிகாரம்) 3) சங்கத்தமிழ4) 

சதாலகாப்பயபபூங்கா.

இவற்றுள, கறைகளாவயகமஓங்கஉலகளந்தநிற்கறை்த! 

்தவக்கத்தில, தனக்கமிகப்படத்தமான365 கறைளகளுக்க

மடடுகமகறைகளாவயம்தீடடயகழலஞர, ்பன்்தமிழப

கபராழசஉநதித்தளள, 1330 கறைளகளுக்கம்தனியாகஉழர

எழுதினாரமரசசாலியல; ஒருநாளுக்கஒன்றுஎன்றை

கணக்கல!

அ்தகவ, இன்றுஉழரஉலகலஓங்கஉலகளந்தநிற்கன்றை்த! 

"அதான்கறைளுக்க, 10ம்நூற்றைாண்டுதருமர/ மணக்கடவர

சதாடங்கஇன்றுவழர, சமாத்தம்~300 உழரகளஎழுதபபடடு

வடடனகவ? கழலஞரஉழரியலமடடும், சபருசாஅபபட



என்னய்யாஇருக்க?” என்றுககடகத்கதான்றுகறைதா? 

பாரபகபாம்!

‘கடவுளவாழத்்த’என்ப்ததாகனமதலஅதிகாரம்? அலல! 

ஐயன்வளளுவன், ‘கடவுள’என்றைசசாலழலகயஎங்ககம

பயன்படுத்தவலழல, அ்றளூரகளா? அப்றைம்எபபடக்கடவுள

வாழத்்த?

ஐயன், தன்திருக்கறைளநூழல, அதிகாரவாரியாகபபத்்த- 

பத்்தக்சகாத்தாக, கறுநதழலப்பசபாருளிலழவத்்த

எழுதினாலும், பலஅதிகாரங்களின்சபயரகளமடடும், 

்பன்னாளஉழரயாசிரியரகளின்ழகவண்ணத்தில

மாற்றைபபடடன; அவவளவுஏன்? ஒகரஅதிகாரத்தில, கறைடபா

வரிழசழயக் கட, தங்களஇஷ்டம்கபாலமாற்்ற

அடுக்கனாரகள, ்ண்ணயவான்கள! இன்றுநாம்காும்

அடுக்கமழறை, பரிகமலழைகரின்அடக்கமழறை! ஆனாலஆதி

மணக்கடவரில, கறைளவரிழசகயமா்றஇருக்கம்! (இதன்

தரவுகழள, என்த‘அ்றயபபடாததமிழசமாழ’நூலல, 2-ஆம்

படலத்திலகண்டுசதளிக!)



வளளுவனின்சசாற்கள–‘இழறைவன்’& ‘சதய்வம்’என்றை

இரண்டுமடடுகம! ‘கடவுள’என்றைசசாலழலகய, ஐயன்

பயன்படுத்தவலழல! அபபடியருக்க, ‘கடவுளவாழத்்த’என்றை

தழலபழபயாரழவத்த்த?

‘இழறைவன்’என்றைதமிழசசசாலகல, இழறை(வரி) வதிக்கம்

அரசன்/ தழலவழனத்தான்ஆதிியலக்றத்த்த! ்பன்்மதம்

சபருகபசபருக, அசசசாலகடவுளின்கமலஏற்றைபபடடு, 



ஆண்பாலகடவுளஎன்றைாகபகபான்த! இழறைவன்என்ப்த

பாலஅ்றகளவ; சதய்வம்என்ப்தபாலஅ்றயாக்களவ!

இழறை’கடயன்என்றுழரக்கம்இன்னாசசசால‘கவநதன்’

உழறைகடுகஒலழலக்சகடும்! (564, சவருவநதசசய்யாழம–

சபாருடபால)

்தழறைவன்்தறைநதழமதூற்றைாசகாலமன்ழக

‘இழறை’இறைவாநின்றைவழள! (1157, ்பரிவுஆற்றைாழம–

காமத்்தபபால)

கமற்காும்கறைளிசலலலாம், இழறைவன்என்ப்ததழலவன்

தாகன! இறுக்கவதால, இழறை! தன்மக்களயாவழரரிம்தன்

ஆளுழமக்களஇறுக்க, இழறை(வரி) வதிக்கன்றைான்இழறைவன்;

தழலவன்! அவழன, எநதஉழரயாசிரியரும்உண்ழமயாகக்

காடடகவஇலழல; கழலஞரகருணாநிதிகயகாடடனார, 

இகதா!

்பறைவபசபருங்கடலநீந்தவர- நீநதார

இழறைவன்அடகசராதார



பரிகமலழைகர: “மற்்பறைப்பன்வழனயாலஅடுத்த்பறைப், 

அப்பறைப்பன்வழனயாலமறு்பறைப்என்றுகழரகாண

மடயாதகடழல, கடவுளதிருவடகழளபபற்்றக்சகாண்கடார

மடடுகமநீநதிக்கடக்கலாம்; பற்றைாகதாரகடக்கமடயா்த!" 

என்றுசயமதம்(கரமா) சகாபபளிக்கஉழரஎழுத,

கழலஞர: “வாழக்ழகஎ்னம்சபருங்கடழலநீநதிக்கடக்க

மழனகவார, தழலயானவனாக(தழலவனாக) இருபபவனின்

பாழதியலசசலலாவடல, நீநதமடயாமலதவக்ககநரிடும்!" 

என்றுமாற்்றஉழரஎழுதி, இழறைவன்என்ப்ததழலவன்என்றை

ஆதிதமிழசசசாலலுக்கநீதிசசய்கறைார!

இருளகசரஇருவழனரிம்கசரா- இழறைவன்

சபாருளகசர்கழ்ரிநதாரமாடடு

பரிதி: “சிவசபருமானின்சிவகீரத்திபாராடடுவாரகழள, 

மம்மலவத்்தஆகயபாவமான்தஅண்டா்த!" என்று

கஞ்சித்்தம்சவடககமியலலாமல, ‘சிவன்’என்றுசபாய்கலந்த

உழரஎழுத,



கழலஞர: “இழறைவன்(தழலவன்) என்றைசபாருழளப்ரிந்த

சகாண்டு்கழசபறுகவார, உலகநன்ழமதீழமகழள, ஒகர

அளவலஎதிரசகாளவாரகள!" எனமாற்றுஉழரநீதி

சசய்கறைார!

என்னடாஇ்த, கழலஞரஉழரஇபபட‘அடாவட’யாக

இருக்கறைகத? என்றுமதலலகதான்றைலாம்; ஆனாலஎ்த

அடாவட? சிவன்என்றுஎழுதியதா? தழலவன்என்று

எழுதியதா? என்றுமனசசாடசிழயக்ககடடுபபாருங்கள! 

‘சிவன்’என்றுஎழுதியவன்கமலபாயமாடடாரகள, 

இலக்கயவாதிகள/ பண்டதாள! ஆனால‘தழலவன்’என்று

எழுதியகழலஞரகமலமடடும்பாய, ஓகடாடவருவாரகள!

‘இழறைவன்’(இழறைஇறுக்கபவன்) என்றைஆதிதமிழச

சசாலலன்சபாருள, இன்றுநமக்கத்சதரியாததால, ஸ்வாமி/ 

பகவான்என்கறைஎழுதிசயழுதிபபழைகவடடதால, உண்ழம

உழரஅடாவடகபாலகதான்றுகறை்த; சபாய்உழரபழைக

வடட்த! இழதப்ரிந்தசகாண்டால, ‘கழலஞரஉழர’

(அலல்த) மதம்கடநததமிழன்சமய்ம்ழம, நமக்கநன்க

்ரிரிம்! வளளுவர, எநதமதத்ழதரிம்கபசாமல, வாழவயல



சூழைலசந்றகழளமடடுகமகபசினாலும், அவரஆங்காங்க

பயன்படுத்்தம்சிலசசாற்கள/ கருத்்தக்கழள, ‘ஊகத்்த

உணரல’என்றைவழமழறைியல, வளளுவரதமிழசசமணராக

இருக்ககவவாய்ப்அதிகம்என்ப்தசபரும்பான்ழமத்

தமிழை்றஞரகளின்மட்!  கநரடத்தரவுஇலழல, கணப்! 

அவரஅபபடசசமணராகஇருப்ப்னம், அநதசந்றியலும்

கநரடக்கடவுளஇலழல; ஆன்மவடுதழலசபறும்சான்கறைார/

தழலவன்சந்றகயசமணம்! அபபடபசபாருத்திப

பாரத்தாலும், இழறைவன்என்பதற்க(வழநடத்்தம்) தழலவன்

என்றைசபாருகள, மிஞ்சிநிற்கம்! கழலஞரகருணாநிதிரிம், 

அவவழியலசசன்கறை, உழரசசய்கறைார! இர்தஉழரஉலகப

்ரடசி! 

‘கடவுளவாழத்்த’என்றைஅதிகாரபசபயழரகய, ‘வழபாடு’

என்றுமாற்றைம்சசய்திருக்கறைாரகழலஞர. 19 / 20ஆம்

நூற்றைாண்டல, எவ்னகமசசய்யாதஒன்று! சசய்யஅசசபபடும்

ஒன்று! ஆனால, கழலஞரசசய்தார; ்தணந்தசசய்தார! 

‘கடவுள’என்றைசசாலழலகயபயன்படுத்தாதஆசிரியன்

வளளுவழரமீ்ற, ‘கடவுளவாழத்்த’என்றுநீங்கள



சபாய்யாகபசபயரழவக்கலாம்; அ்த, மதத்தாலசசலலுபட

ஆகம்! ஆனால, ‘வழபாடு’என்றுமாற்்றபகபரழவத்தால

மடடும், அ்றவாலசசலலுபடஆகாகதா? வழபாடு= வழ+ 

படு; வழியலபடுதல! அதாவ்ததழலவன்(அறைசசான்கறைான்) 

வழநடத்தல! அதாகனஉண்ழமயானசபாருள! இன்று, 

வழபாடுஎன்பதற்கபூழஜ/ சடங்கஎன்றுசபாருகளமா்றப

கபானதால, நமக்கஆதியானதமிழசசசால்ரியகவஇலழல; 

உழரயாசிரியரகழலஞருக்கப்ரிநத்த! ்தணநதார! 

இன்்னம்என்னசவலலாம், திருக்கறைளஉழரியல, ்்தபபாழத

(உண்ழமபபாழத) கண்டாரஇநதக்கழலஞரகருணாநிதி? 

பாரபகபாமா? இன்ழறையபகத்த்றவுவாதிககள, சரியாகப

பகத்த்றயாமல, வளளுவரஆணாதிக்கம்்படத்தவகரா? என்று

கழைம்்வழதக்காண்ககறைாம்! ஆனால, உண்ழமஎன்ன? கவறு

எவரின்திருக்கறைளஉழரரிம்சதளிவக்காதஒன்ழறை, ‘கழலஞர

உழர’பளிசஎன்றுசதளிவத்்தவடும்!

திருக்கறைளில, ‘சபண்வழசகசறைல’எ்னம்அதிகாரத்ழத

கமகலாடடமாகபபடத்தால, இன்ழறையசபண்ணயவாதிகள

ஐயன்வளளுவழனகயசவறுக்கத்தழலபபடுவாரகள. 



ஆனால, அ்தசபண்கழளஅடக்கவநதகறைளஅலல! ஆகணா

/ சபண்கணா, அரசியலலகநரடயாகப்காமல, 

திழரமழறைவலநடத்்தம்கசசன்கக்பனடஅதிகாரத்ழதக்

கண்டக்கவநதகறைகள! கடும்பத்திலஉளளசபண்கள, 

மன்னன்(தழலவன்) ன்லமாக, அரசாங்கத்தில்கந்தஏவல

சசய்வழதமடடுகமகண்டக்கறைார, வளளுவர! அதான், அழத

அறைத்்தபபால- இலலறைவயலலழவக்கா்த, சபாருடபால- 

அரசியலலழவத்தாரஐயன்!

திருக்கறைழள, அதிகாரம்அ்றந்தபடக்ககவண்டும்; 

இலலாவடடாலகழைபபடகய! எலலாக்கறைளும்

எலலாருக்கமான்தஅலல! ்லாலமறுத்தல- ்தறைவறைவயல; 

்தலவழரபசபறுதல- இலலறைவயல! காரபபகரடகபாலச

சாமியாரஒருவன், “திருக்கறைளில்தலவழரபசபறுதல

வருகறைகத? அதன்படகயநான்நடழககயாடு கடக்கழைநழத

சபற்றுக்சகாண்கடன்; கறைளவழநடநகதன்!" என்று

சசான்னால, சம்மாவடுளூரகளா? அ்றக: எலலாக்கறைளும், 

எலலாருக்கமான்தஅலல! அவரவரசூழைலசந்ற, அதிகாரப

பகப்! அதிகாரம்அ்றந்தகறைழளவாசிக்ககவண்டும்! 



(உழரயாசிரியரகள, அதிகாரபகபரகழளமாற்்றனாலும், அதன்

பகப்பசபாருளஐயன்வளளுவகனசசய்த்ததான், பத்்தப

பத்்தக்சகாத்தாக.)

கறைளதிகாரம்சசாலலும்சபண்வழசகசறைலசபண்இழவு

அலல! கசசன்கக்பனடஇழவு! அழதத்சதளிவாக்க, கறைளின்

கமல்பழழையாகபபடரந்தவடடதூசிழயக் கட, கழலஞகர

்தழடக்கன்றைார!

சபண்கணவலசசய்சதாழுகம்ஆண்ழமியன்- நாுழடப

சபண்கணசபருழமஉழடத்்த!

பரிகமலழைகர: “மழனவஏவனசதாழழலசசசய்சதாழுகம்

ஆண்கள, ்பறைராலமதிக்கபபடார; அவரகழளக்காடடலும்

நாணமழடயசபண்ழமகயநன்கஉழடத்தாம்."

கழலஞர: “(அரச-இயலல, தன்கடும்பத்திலுளள) ஒரு

சபண்ணன்காழலசசற்்றக்சகாண்டுகடக்கம்ஒருவனின்

ஆண்ழமழயக்காடடலும், (அரச-இயல்பன்வழகய

ககாகலாசசசவடகபபடும்) மானஉணரவுளள, ஒரு

சபண்ணன்சபண்ழமகயசபருழமக்கரியதாகம்!"



அரசியலலகசசன்கக்பனடசபண்கணவலசசய்ரிம்

ஆண்கழளவட, சபண்ககளசபருழமக்கரியவரகள, என்று

சபண்மாண்்கபசம்ஐயன்வளளுவனா, ஆணாதிக்கவாதி? 

அலலகவஅலல! அழதக்‘கழலஞரஉழர’தான், கவசறைநத

உழரழயவடவும்சதளிவக்கறை்த!

அட! கழலஞரகருணாநிதிஒருபழுத்தஆன்மீகவாதி

என்பழதரிம்அ்றளூரகளா? சபாய்யான்மீகம்அலல; சமய்

ஆன்ம+ஈகம்! தமிழசமய்ியயலககாடபாடு! ஆன்மா, வதி, 

கரமா, கருமாஎன்சறைலலாம்கற்பழனக்கழைபபடியலஇறைங்க, 

தத்்தவம்என்றைகபரில்பத்்தவசசண்ழடகபாடும்

ஆன்மீகவாதிகழளக்காடடலும், உழரயாசிரியர

கருணாநிதிியன்ஆழநதஆன்மீகஅ்றழவக்கண்டுவயந்த

கபாளூரகள, திருக்கறைளஉழரியல! ஊழஎன்ப்தவதியா? 

அலல! ‘இயற்ழகநிழல’என்கறைார, உழரயாசிரியரகழலஞர! 

இயற்ழக, மனிதரகழளவட, மிகவும்ஆற்றைலவாய்நதஒன்று! 

அழத, மனிதன்கநரடயாகஎதிரக்கமடயா்த! இயற்ழகரிடன்

நட்பழைககய, அ்றவுபழைககய, சவற்்றகளசவன்சறைடுக்க



கவண்டும்; இயல+ழக= இயலபானஒழுகல! அ்த

ஊழத்்தவகத, ஊழஎன்றைகழலஞரின்உழரவளக்கம்!

ளண்ணயநூலபலகற்்ப்னம்–மற்றும்தன்

உண்ழமஅ்றகவமிகம்!

கழலஞர: “ கரியஅ்றவுவழைங்கக் கடயநூலகழளஒருவர

கற்்றருநதகபாதிலும், அவர்த‘இயற்ழகஅ்றகவ’கமகலாங்க

நிற்கம்.”

‘இயற்ழகநிழல’ழயமாற்்ற, சசயற்ழகநிழலழயஅழமத்திட

மழனநதாலும், இயற்ழகநிழலகயமதன்ழமயாகவந்த

ஊழத்்தவதால, ஊழழைவடவலழமயானகவறுஎழவ

உளளன? – இபகபா்தசபாருத்திபபாருங்கள! ஊழஎன்ப்த

ஒவசவாருவருக்கம்பாரத்்தபபாரத்்த, பகவான்கபக்ககஜ்

சசய்வதா? அலல்தஇயற்ழகயாககவஊழத்்தவதா? ்ரிகறைதா,

திருக்கறைள- கழலஞரஉழரஏன்இன்ழறையஅ்றவயல

காலத்்தக்கத்கதழவஎன்று? இன்ழறையகாலசசிறைபபானகறைள

உழரகளன்ன்று!

சபா்தமக்களின்எளியஉழர- ம.வ/ கழலஞர



மதம்கலவா்த, தமிழசாரநதஉண்ழமகளின், ளடபஉழர- ம. 

கதவகநயபபாவாணர

தமிழபபழகவரின்சபாய்கழளம்றயடக்கம், ளூரபகபருழர-

சபருஞ்சித்திரனார

ன்லநூலுக்க, உழரநூலஎழுதினாலும், அதிலும்ஓர

அழைகயகலாடுஎழு்தவாரபரிகமலழைகரஎன்றுபண்டதாள

சிலாகபபாரகள; உண்ழமகய! ‘வாளஅ்தஉணரவாரசப்றன்’

கபான்றைகறைடபாக்களுக்க, பரிகமலழைகரஉழரஓரஅழைகயகல!

ஆனால, அவரமடடும்தான்அழைகயலா? இன்்னம்பலரின்

உழரஅழைகயழலமழறைபப்தஏன்? உழரியல கடஉவழம

அணஅழைகயலசசய்கறைாகர, கழலஞர? அழதபகபசமடடும்,

ஏன்மனம்வருவதிலழலஇலக்கயவாதிபபண்டதாளுக்க?

சநடுங்கடலும்தன்நீரழமகன்றும்- தடந்தஎழல

தான்நலகா்தஆகவடன்

கழலஞர: “ஆவயானகடலநீரகமகமாக, கடலலமழழையாகப

சபய்தாலதான், கடல கடவற்றைாமலஇருக்கம். (கபாலகவ) 

மனிதசசமதாயத்திலருந்த்கழுடன்உயரநதவரகளும், அநதச



சமதாயத்திற்ககபயன்படடாலதான், அநதசசமதாயம்

வாழும்!"

இ்ததாகன்ப்ற்தசமாழதலஉவழமஅண? வான்சிறைப்பலும்,

மண்சிறைப்காடடும்கழலஞரின்உழரஅழைகயல, கவறு

யாரும்சசய்யவலழலகய? ்த்கதளஉலக= சசாரக்ககலாகம்

என்கறைஎழுதிவநதஉழரகளின்மத்திியல, ்த்+ ஏள= 

்்தழமஉலகம்என்று, ‘மாத்திகயாசி’உழரழயக்கழலஞர

தாகனசசய்தார? இழவசயலலாம்கபசபபடகவண்டும்; 

மழறைக்கபபடக் கடா்த! இலக்கயபபடம்என்றைஒன்்றலஏ்ற, 

தாங்களசசய்வ்தமடடுகமஇலக்கயம்; ்பறைசவலலாம்

இலக்கயம்அலலஎன்றைகமதாவத்தனம்வடுத்்த, அறை

சநஞ்கசாடுஅுகவகத, தமிழலக்கயத்்தக்கசசசய்ரிம்

சநஞ்சக்கநீதி!

ஒருகவழள, கழலஞரகருணாநிதிஅரசியலவாதியாகஇலலா்த

கபாியருப்பன், அவரின்இலக்கயபபங்களிப்களஇன்று

உசசிமகரபபடடருக்கம்! ஆனால, ஒருவரின்சதாழலபாரத்்த

வருவதலலகவஇலக்கயம்? பழடப்பாரத்தன்கறைாபியலல! 

தமிழல, தற்்படத்தம்கடபகபாம்! 



கருணாநிதிஎ்னம்பன்மகத்திலஒருமகம், சபருமகம்- 

‘உழரயாசிரியர’எ்னம்திருமகம்! தமிழுக்க, ்தியபாழத

திறைநத்்தமகம்! அநத‘உழரயாசிரியன்’கழலஞருக்கப்கழ

வணக்கம்!

சசாலலாலமடடுகமஉழரசசய்தானிலழல; கலலாலும்உழர

சசய்தான்! ககாடடமம்சிழலரிம்சச்தக்கனான்; 

சசலுத்தினான்! கழலியன்ன்லம்கழடக்ககாடமக்களின்

மனத்திலும்கறைழளசசசலுத்தியகறைளசதாண்டன்இவன்! 

தமிழுக்கத்சதாண்டுசசய்கவான்சாவதிலழல! வாழக, வாழக,

வாழககவ!

கழலஞரஇன்றுநம்மிழடகயஇலழல! சநருநலஉளன்

ஒருவன், இன்றுஇலழல! இனியாவ்த, அவரின்சநஞ்சக்கநீதி

சசய்கவாம்! ஸ் கலடராபபவுடஒருவன், இவவளவு

சசய்தானாதமிழுக்க? எனஎண்ணபபாரபகபாம்! 

எண்ணக்ழகபற்றைா்த, எண்ணக்ழகபபற்றுகவாம்! கழலஞரின்

இலக்கயபபங்களிப்கழளபகபாற்றைலும்இன்்ற, தூற்றைலும்

இன்்ற, உளள்தஉளளபடஅுகம்உளளம்சபறுகவாம்! 



***



ர்யல்  அளளிய ்ளடல்: ஒர 
நர்வொகியன் நரனைவ்ள

என். சசாக்கன்

ஆங்கலத்தில, சபருநிறுவனங்களின்தழலவரகள

்த்தகசமழு்தகறைகலாசாரம்இருக்கறை்த. சபரிதாகசசாதித்்த

ஓய்வுசபற்றைவரகள, இன்்னம்சாதித்்தக்

சகாண்டருக்கறைவரகள, இனிகமலதான்சாதிக்கப

கபாகறைவரகளஎன்றுஎலலாரும்்த்தகம்எழு்தகறைாரகள, 

அதழனவற்பதற்காகஊரஊராகசசசலகறைாரகள, கமழட

கபாடடுபகபசகறைாரகள, ்த்தகம்வாங்ககவாருக்கக்ழக

வலக்கஆடகடாகராரபகபாடுகறைாரகள, அவரகளுடன்

சசலர்பஎடுத்்தக்சகாளகறைாரகள, இத்தழனமிலலயன்

்பரதிகளவற்றைனஎன்று்ளளிவவரங்கழளரகபஸ்்க்கல

சவளிியடடுநன்்றசசாலகறைாரகள.



இழவசயலலாம்்த்தகம்வற்பதற்காகஎன்றுநிழனத்தால, 

நாம்தான்மடடாள. அவரகள்த்தகத்ழதவற்கவலழல, 

தங்களுழடயBrand-ஐவற்கறைாரகள. அதன்ன்லம்

அவரகளுக்க, அவரகளசாரந்தளளநிறுவனத்்தக்க, 

அழமப்களுக்கபபலநன்ழமகளஉளளன. மறு்றைம், 

இநநூலகழளவாங்கபவரகளுக்கம்பலதனித்்தவமான

நன்ழமகளஉளளன. மக்கயமாக, ஒருநிரவாகியன், ஒரு

தழலவரின்மனம்எபபடசசிநதிக்கம்என்பழதத்சதரிந்த

சகாளளலாம். அழதஎநதபபாடப்த்தகத்திகலாகலலூரிப

படடபபடப்பகலாசபறைஇயலா்த. அநதளுக்கமான

அ்னபவவவரங்களுக்காகதான்அவரகள

நிறுவனத்தழலவரகளுழடயநூலகழளவரும்்பப

படக்கறைாரகள. அதற்காககநரம்ஒ்தக்கயஅத்தழலவரகளுக்க

நன்்றசசாலகறைாரகள.

சிலஆியரம்கபரபணயாற்றுகறைஒருநிறுவனத்ழத

நிரவகக்கறைவருக்ககஇபபடபபடடதனித்்தவமான

அ்னபவங்களஇருக்கன்றைனஎன்றைால, லடசக்கணக்கான

உறுப்பனரகழளக்சகாண்டஒருகடசிழய, 



ககாடக்கணக்காகனாரவாழும்ஒருநாடழடநிரவகக்கம்

தழலவரகளுக்கஎபபடபபடடஅ்னபவங்களஇருக்கம்! அநத

மனத்்தக்களளழழைந்தபாரத்்தஅவற்ழறைத்சதரிந்தசகாளவ்த

எபகபரபபடடஅரியவஷயம்!

இநதியாவலஇழதத்சதாடரசசியாகசசசய்ததழலவரஎன்று

பாரத்தால, காநதிதான். இன்றுஅவழரபபற்்றஆராய

வரும்்கறைஎலலாருக்கம்அவகரபலலாியரம்பக்கங்கள

கநரடசசான்றுகழளஎழுதிழவத்திருக்கறைார. அதன்்பறைகதான்

அவழரபபற்்றப்பறைரஎழுதியழவவருகன்றைன. காநதிழயப

கபாலகநருவும்சிலநூலகளஎழுதிியருக்கறைார, இன்்னம்பல

தழலவரகள, ஆடசியாளரகள, அழமசசரகளஅவவபகபா்த

தங்களுழடயஅ்னபவங்கழளஎழு்தவ்தண்டு. 

அவரகளுழடயவரலாற்்றடத்ழதஅ்றந்தசகாளவதற்காக

வாசகரகளஅவற்ழறைவாங்கபபடபப்தமண்டு.

இவரகளஅழனவரிடமிருந்தம்கழலஞரம. கருணாநிதி

கவறுபடுகறைார. ஏசனனில, அவரஒருவரதான்ஆடசிியல

இருநதகபா்தம், எதிரக்கடசிியலஇருநதகபா்தம்கணசமாக

எழுதிக்கவத்திருக்கறைார; மிகவரிவானகபடடகழள



வழைங்கியருக்கறைார; அழவஅழனத்திலும்அவருழடய

நிரவாகமனம்சதாடரந்தசவளிபபடடுக்சகாண்கட

இருக்கறை்த. அவருழடயஅுகமழறைசரியா, தவறைா

என்ப்தபற்்றஆியரம்ககளவகளஇருக்கலாம், ஆனால, 

இன்ழறைக்கஓரஇநதியஆடசியாளரஎபபடசசிநதித்்தவநதார, 

எபபடபபடடககளவகழளசசநதித்தார, அவற்ழறைஎபபட

எதிரசகாண்டாரஎன்பழதநீங்களகவசறைங்கம்படத்்தத்

சதரிந்தசகாளளகவஇயலா்த. ஆங்கலத்தில'From the 

Horse's mouth' என்றுசசாலலபபடுவ்தகபாலஆடசியாளகர

தன்மனத்ழதத்திறைந்தழவத்தஅதிசயம்அவருழடய

எழுத்திலதான்நிகழநதிருக்கறை்த.

இன்சனாருபக்கம், இதற்கசசி்ற்தம்சம்பநதபபடாத

்ழனவலக்கயங்கழளரிம்அவரஎழுதிியருக்கறைார, 

திழரபபடங்களுக்கவசனம், பாடலகழளஎழுதிியருக்கறைார, 

அவற்்றல்பரசாரம்கலநதிருக்கறை்தஎன்சறைாருவமரசனம்

சசாலலபபடுவ்தண்டு; அ்தவும்அவருழடயநிரவாக

மனத்ழதத்தான்காடடுகறை்தஎன்றுஎனக்கத்கதான்றுகறை்த. 

சபாழு்தகபாக்கக்காகஎழுதினாலும்அதிலதன்்னழடய



சிநதழனகழளசகசரத்்தசசசாலவழதஅவரஓரஉத்தியாகக்

ழகயாண்டருக்கறைார.

'ழகியலஅளளியகடல', கருணாநிதிியன்ககளவ, 

பதிலகளுழடயசதாகப். சிலகநரங்களிலவாசகரகள

அவழரக்ககளவககடடருக்கறைாரகள, சிலகநரங்களிலதமிழ/ 

ஆங்கலபபத்திரிழகயாளரகளககளவககடடருக்கறைாரகள, 

அழனத்்தக்கம்மிகநதசிரத்ழதகயாடும்சதளிகவாடும்பதில

சசாலலியருக்கறைார, ஓரஇடத்தில கடபபூசி, சமழுகதல

கழடயா்த, அலடசியமானபதிலகளகழடயா்த, ககளவ

ககடகபாழரஅவரஎநதஅளவுமதித்திருக்கறைாரஎன்ப்த

்ரிகறை்த.



இநநூலலநான்மிகவும்வரும்்பரசித்தவஷயம், அவர

ஆடசிியலஇலலாதகபா்தககடகபபடும்ககளவகளுக்கப

பதிலசசாலலும்வதமம், ஆடசிியலஉளளகபா்த

ககடகபபடும்ககளவகளுக்கபபதிலசசாலலும்வதமம்

மற்்றலுமாகமா்றியருக்கறை்த. சிலபக்கங்களுக்கமன்னால

பாரத்தஅகததழலவரதானாஇவரஎன்றுநிழனக்கம்பட

அதிசியக்கத்தக்கமாற்றைங்கள: மிகதியான்ளளிவவரங்கள, 

்பரமாதமானநிழனவாற்றைலன்உதவரிடன்பழழைய



நிகழவுகழளசசடடக்காடடபகபசதல, ஆங்காங்கக

நழகசசழவ, சபா்தமக்கள(அலல்தபத்திரிழகயாளரகள) 

எதிரபாரபப்தகபாலஎழதரிம்தடாலடயாகசசசய்யாமல

சிநதித்்தசசசயலபடகவண்டயஅவசியம்/ சபாறுப்தனக்க

(அதாவ்த, தன்அரசக்க) இருபபழதத்திரும்பத்திரும்பப

சபாறுழமயாகநிழனவுபடுத்தல, எதிரமழறைவஷயங்கள

சடடக்காடடபபடும்கபா்தஅவற்ழறைசசடசடன்றுமதிப்படடுப

சபாறுபகபாடுபதிலசசாலலுதல... 

கருணாநிதிஅளவுக்கபபத்திரிழகயாளரகழளசசநதித்த

தழலவரகழடயா்தஎன்பாரகள, அவரஅளவுக்கப

பத்திரிழகபகபடடகழளசசிறைபபாகப

பயன்படுத்திக்சகாண்டவரும்கழடயா்தஎன்றுஇநநூழல

வாசித்த்பன்கதான்றுகறை்த. இத்தழனக்கம்அவர்பரமாதமான

கபசசாளர, எழுத்தாளர, வரும்்பனாலஎநதசசங்கடமான

பதிழலரிம்சமாழியன்்தழணகயாடுமழறைத்திருக்கலாம். 

ஆனாலஇத்தழனபகபடடகளிலஓரிடத்தில கடஅவரஅநத

நழுவலஉத்திழயபபயன்படுத்திக்சகாளளவலழல. 

எரிசசலூடடும்ககளவகளுக்கக் கடமிகஉண்ழமரிடன்



பதிலகழளசசசாலகறைார. Emotional Intelligence, 

Accountability என்றுதழலவரகளுக்கமிகஅவசியமாகச

சசாலலபபடும்பலகணங்கழளஇநதபகபடடகளிலமிக

சமன்ழமயாகஉணரத்திவடுகறைார.

நூலலஆங்காங்ககவரும்அவருழடயதனிபபடடவாழக்ழக

நிகழவுகழளத்சதாகத்்தபபாரத்தால, கருணாநிதிியன்

வாழக்ழகசசித்திரமம்்ரிந்தவடும். தான்வளரநதசூழைல, 

தன்ழனபபாதித்தசகாளழககள, தழலவரகள, எழுத்தாளரகள, 

நண்பரகள, ்தழணநின்றைவரகள, எதிரிகள, ்தகராககள, 

உதவயவரகளஅழனவழரபபற்்றரிம்சிறுகாடசிப

படமங்கழளவழைங்கசசசலகறைார. ஓரஆடசியாளராக

அவருழடயஅழமசசரகள, அதிகாரிகள, மத்தியஅரகசாடு

அவருக்கருநதஉறைவு, கதாழைழமக்கடசித்தழலவரகழளஅவர

எபபடநடத்திவநதாரஎன்றுஅழனத்ழதரிம்சசாலல

கவண்டயஅளவலசசாலகறைார. அநதவயபபான, அரிய

சமநிழலஅவருக்கஅ்னபவத்திலருந்ததான்வநதிருக்க

கவண்டும், தான்சிரமபபடடுக்கற்றுக்சகாண்டவஷயங்கழள



இநதநூலல(இ்தகபான்றை்பறைபலநூலகளில) தங்கத்தடடல

ழவத்்தநமக்கக்சகாடுத்்தவடுகறைார.

                                                                                         

ஏகனா, தழலவரகழளவயக்கறை, ்பன்பற்றுகறைபழைக்கம்

மடடுகமஇநதியாவலஇருக்கறை்த. அவரகளிடமிருந்தநாம்

கற்றுக்சகாளளக் கடயவஷயங்களஇருக்கன்றைனஎனநாம்

சபா்தவாகநிழனபபதிலழல. அநதநிழலமாறும்கபா்த, ஒரு

நிரவாகயாகக்கழலஞரகபான்கறைாரஆராயபபடுவாரகள, 

அதற்கானஅழனத்்தமதலநிழலத்தரவுகழளரிம்அவகர

எழுதிழவத்திருக்கறைார.

***



பதன்பொண்ிடச் சிு்க: சிவ்ொதரை
யுிததக

ககாபாலகருஷ்ணன்

நான்சிறுவயதிலருநகதகழலஞரம.கருணாநிதிியன்ரசிகன். 

அவர்தகமம்படடஎழுத்்தத்திறைன், ஒபபற்றைதமிழப்லழம

ஆகயழவபற்்றஅவழரஒருஅரசியலவாதியாகமதிப்படும்

வயழதஅழடரிம்மன்கபஎனக்கப்ரியழவக்கபபடட்த. 

கழலஞரின்அரசியழலஏற்காதஎன்கடும்பத்தாரின்பங்கம்

அதிலருநத்தஎன்பகதகழலஞரின்எழுத்தாளுழமக்கத்தக்க

சான்று. ஆரம்பபபளளிபபருவத்திலருந்தமற்றை

பாடங்கழளவடதமிழசமாழபபாடத்ழதஅதிகமாக

வரும்்பபபடத்தவன்என்பதாலஇயலபாககவஎனக்கக்

கழலஞரமீ்தஓரஈரப்ஏற்படடுவடட்த. ஆனாலஅவர்த

சமாழத்திறைழனநான்அ்றந்தசகாண்ட்த. அவர்தகமழடப

கபசச, கபடடகள. அ்றக்ழககள, கடடுழரகளவழயாகத்தான். 



அவருக்களஇருநத்ழனசவழுத்தாளழனஅவர்ததிழரபபட

வசனங்களவாியலாகமடடுகமஅ்றநதவன். அவர்த

வசனங்களிலநிரம்்பியருநதஅடுக்கசமாழியன்அழைகம்

சவாரஸ்யமானவாரத்ழதவழளயாடடும்தமிழபபாரம்பரியப

சபருழமரிம்எலலாவற்றுக்கம்கமலாகசன்க

அக்கழறைரிம்தான்என்ழனஅவரமீ்தஅதிகநாடடம்சகாளளச

சசய்தன. ஆனாலநான்அவரஎழுதிய்ழனகழதகளஎழதரிம்

படத்ததிலழல. இநதசசிறைப்பதழுக்காக‘சதன்பாண்டசசிங்கம்’

நாவழலபபடத்த்ததான்அவவழகியலமதலாவ்த.

‘சதன்பாண்டசசிங்கம்’ஒருவரலாற்றுப்ழனவு. எழுதபபடட

வரலாறுமடடுமலலாமலவாய்வழவரலாற்ழறைரிம்கசரத்்த

அவற்்றன்அடபபழடியலஇநதநாவழலஎழுதிியருபபதாகக்

கழலஞகரமன்்னழரியலசசாலகறைார. “நாடடாரய்யாஎன்று

தமிழ கறும்நலலுலகத்தினராலஅழழைக்கபபடட

ந.ம.கவங்கடசாமிநாடடாரஎழுதியகளளரசரித்திரத்தில

காணபபடடசிலக்றப்களின்்தழணகயாடுகா்தவழ

ககடட்றநதபழைங்காலசசசய்திகழளத்சதாகத்்தராமநாத்ரம்

பகதிியலசிவசகங்ழக, திருபபத்தூரவடடாரத்திலபாககனரி



நாடும்படடமங்கலம்நாடும்எபபடகமாதிக்சகாண்டுபழக

பாராடடஇரத்தம்சிநதினஎன்பழதசசித்தரிக்கம்அநதச

சிறுகழதழயதமிழைகவடுதழலபகபாராடடளூரரகளின்

வரலாற்றுப்பன்னணகயாடு, ளூரமம், காதலும், பாசமம்

சபருக்சகடுக்கம்கற்பழனபசபடடகமாகஉருவாக்க

வரும்்பகனன். அநதவருபபத்தின்வழளவுகங்கமத்தில

சதாடரகழதயாகத்‘சதன்பாண்டசசிங்கம்’சவளிவநத்தே”என்று

‘கழத்பறைநதகழத’ழயசசசாலலவடடுத்சதாடங்ககறைார

கழலஞர. 



19ஆம்நூற்றைாண்டன்சதாடக்கஆண்டுகளிலநடக்கறை்தகழத.

களளரநாடுகளஎன்றுஅ்றயபபடடபாககனரிரிம், 

படடமங்கலமம்தான்கழதக்களங்கள. இவற்்றன்

அம்பலக்காரரகளானவாளுக்ககவல, வலலத்தழரயன்மற்றும்

அவரகள்தஉடன்்பறைப்களதாம்மக்கயக்கதாபாத்திரங்கள. 

க்றபபாகவாளுக்ககவலஎன்றைபாககனரிியன்அரசழனஒத்த

அம்பலக்காரரின்ளூரமம்மானஉணரவும்மக்களமீதான

அக்கழறைரிம், தமிழமண்ழணஆங்ககலயரஆதிக்கத்திலருந்த



வடுபபதற்கானஏக்கமம்அழனத்்தக்கம்கமலாகதங்ழக

கலயாணநாசசியாரமீதானபாசமம்கழதியலமக்கயபபங்க

வகக்கன்றைன. ‘சதன்பாண்டசசிங்கம்’என்றைதழலப்ம்

வாளுக்ககவலழயத்தான்சடடுகறை்த. கத்தபபடடுஎன்றை

இடத்திலஇன்ழறைக்கம்இவன்தசிழலஇருக்கறை்தஎன்று

நாவலன்இறுதிியலக்றப்படபபடுவழதழவத்்தஇவன்

உண்ழமயாகவாழநதவன்என்று்ரிந்தசகாளளமடகறை்த. 

கசர, கசாழை, பாண்டயவம்சங்களுக்கப்பநழதயதமிழைகத்தின்

வரலாற்றுபதிவுகளமிகக்கழறைவு. இநதநாவலலவரும்

கதாபாத்திரங்களிலஉறைங்காப்லஎன்றை்தகராகியன்

கதாபாத்திரம்பற்்றமடடுகமஒகரஒருவரலாற்றுக்க்றப்

ஆங்கலத்திலஇருபபதாகநாவலுக்கவமரசனம்எழுதிரிளள

‘திருக்கறைளமண’திருநாவுக்கரசக்றப்படுகறைார. எனகவ18, 

19ஆம்நூற்றைாண்டுகளிலவாழநதளூரபாண்டய

கடடசபாம்மன், ஊழமத்்தழர, மரு்தசககாதரரகழளமடடும்

அ்றநதநமக்கவாளுக்ககவல, வலலத்தழரயன்கபான்றை

அம்பலக்காரரகளின்வாழக்ழக, ஆடசிமழறைபற்்றஎலலாம்

சதரியழவக்கம்கழலஞரஅதன்வழகயதமிழைரகள



பாசத்்தக்கபணநதவரகளாகவும்மானத்்தக்கஉியரி்னம்

கமலானமக்கயத்்தவத்ழதஅளித்தவரகளாகவும்இருநதாரகள

என்பழதரிம்நிறுவுகறைார. 

அசதன்னகளளரநாடுஎன்றைககளவஇநதநூற்றைாண்டு

வாசகரகளுக்கஎழும்என்பழதஉணரந்தசகாண்டுகளளரநாடு

என்பதற்கானவளக்கத்்தடன்கழதக்களம்மற்றும்

கதாபாத்திரங்களின்்பன்னணழயஅ்றமகபபடுத்்தகறைார. 

இரண்டாம்அத்தியாயத்திலபடடமங்கலத்்தஅம்பலக்காரர

வலலத்தழரயனின்ளூரத்ழதரிம்தம்்பழவரமத்தன், தங்ழக

ளூரம்மாளமீதானஅவன்தபாசத்ழதரிம்இநதஇரண்டு

நாடுகளுக்கம்இழடியலபழகத்தீழயன்டடகளிரகாயப

கபாகம்வலலத்தழரயனின்ழமத்்தனன்உறைங்காப்லழயரிம்

அ்றமகபபடுத்்தகறைார. அடுத்தஅத்தியாயத்திலதான்

வாளுக்ககவல, அவன்ததம்்பகறுத்தஆதபபன், தங்ழக

கலயாணஆககயாழரஅ்றமகபபடுத்்தகறைார. 

வாளுக்ககவலநாயகன்என்றைாலும்வலலத்தழரய்னம்

அவன்ததம்்பழவரமத்த்னம்எதிரநாயகரகளஇலழல. 



வலலத்தழரயன்மானத்்தக்காகஉியரநீபப்தஒருகாவய

மடவாகஇருக்கறை்த. 

இவரகளஅழனவருகமசூழநிழலகளாலசிலதவறுகழளத்

சதரிந்தம்சதரியாமலும்சசய்பவரகள. அநநியஎதிரிகளும்

்தகராககளும்ஊற்றும்எண்சணய்ியலஇவரகளின்பழகத்தீ

வளரகறை்த. இதனாலஅருகருககஇருக்கம்இரண்டு

நாடுகளுக்கம்கபாரன்ண்டுஉியரிழைப்களஏற்படுகன்றைன. 

தமிழைரகளசாதி, மதம்உளளிடட்றைக்காரணகள, மற்றும்

தனிபபடடபழக, வன்மம்கபான்றைஅகக்காரணகள

ஆகயவற்றைாலசககாதரரித்தம்சசய்தாலஅதனால

பயனழடவ்தஎதிரிகளும்்தகராககளுகமஎன

வலரிறுத்்தவதற்ககஇநதநாவழலஎழுதத்

கதரநசதடுத்திருபபாரஎன்றுகதான்றுகறை்த. 1983-லஇதன்

மதலபதிப்சவளியாகியருக்கறை்த. அபகபா்தஇலங்ழகியல

தமிழைரகளுக்சகதிரானஇனபபடுசகாழலநிகழநத்த. தீவரமான

ஈழைஆதரவுநிழலபபாடழடஎடுக்கறைாரகழலஞர. 

இனபபடுசகாழலழயஎதிரத்்தபதவழயராஜிநாமா

சசய்கறைார. 1983 க்கப்பறைகதமிழைகத்தில்லகளஉளளிடட



ஈழைபகபாராளிக்கழுக்களவலுபசபறுகன்றைன. அவற்றுக்கள

நிகழும்சககாதரரித்தத்ழதக்கண்டுமனம்கசக்கறைாரகழலஞர. 

சககாதரரித்தம்கவண்டாம்என்றுஅவரகளிடம்

மன்றைாடுகறைார. ‘சதன்பாண்டசசிங்கம்’நாவலலஅவரஎழத

எதிரத்்தஎழுதினாகராஅழதகயநிஜவாழவலும்எதிரசகாளள

கநரிடட்த.

கழலஞரின்பலகவறுஆளுழமசசிறைப்களஇநதநாவலல

சவளிபபடுகன்றைன. சவளழளஅய்யரஎன்றைகதாபாத்திரத்ழத

தீயவராகசித்தரிக்காமலசவளழளயரகளுடன்சமரசம்

சசய்்தசகாண்டாலும்உள உரஅம்பலக்காரரகளுக்கம்நலல்த

நிழனபபவராகசித்தரித்திருபபதன்ன்லம்அவர

பாரபபனரகழளசவறுத்தவரலலஎன்பழதஉணரலாம். அநதக்

காலமக்களின்கடவுளநம்்பக்ழகசாரநதசசயலபாடுகழள

சிறுழமபடுத்தாமலசித்தரித்திருக்கம்வதத்திலும்தன்சசாநதக்

சகாளழககளதாண்டஅழனவழரரிம்அரவழணக்கம்அவர்த

பண்ழபக்காணமடகறை்த. அகதகநரம்கடவுள

மறுப்க்சகாளழகழயரிம்்த்திசாலத்தனமாகசிலஇடங்களில

்கத்திியருக்கறைார. ன்ன்றைாம்அத்தியாயத்திலபாககனரித்



திருவழைாவலககாவலகதரநகரவதிலஇருக்கம்மனித

உழழைபழபரிம்அ்றவாற்றைழலரிம்பற்்றயசடடக்காடடல

இதற்கஓரஉதாரணம். அகதஇடத்திலஉழழைத்்தசசாதிபப்த

ஒருவராகவும்அதற்கானபாராடழடபசபறுவ்த

கவசறைாருவராகவும்இருக்கம்நாடடுநடபழபரிம்

சடடக்காடடுகறைார. தன்அரசியலவாழவன்கழடசிக்காலத்தில

அவரஎதிரசகாண்டமற்சறைாருஅநியாயம்பற்்றரிம்அவர

மன் கடடகயஇதிலசசாலலியருக்கறைார. அலல்த

அபகபா்தம்அவரஅழதஅ்னபவத்்தக்சகாண்டருநதாகரா

என்னகவா! 

நாவலலசபண்கதாபாத்திரங்களின்சித்தரிப்ஒன்றும்

அவவளவுமற்கபாக்கான்தஎன்றுசசாலலவடமடயா்த. 

கணவகனகண்கண்டசதய்வம்என்றைதமிழபபாண்பாடழட

அடசயாற்்றயவலரிறுத்தலகளஇடம்சபற்்றருக்கன்றைன. 

ஆனாலும்வலலத்தழரயனின்தங்ழகளூரம்மாளும்

வாளுக்ககவலியன்தங்ழககலயாணநாசசியாரும்அவன்த

காதலரிம்நடனக்காரிரிமானசநதராம்பாளஎனஅழனவருகம

அன்்ம், அறைஉணரவும், ்தணசசலும்மிக்கசபண்கள, 



ஆண்களின்தவறுகழளசடடக்காடடத்திருத்்தம்சபண்

கதாபாத்திரங்கழளரிம்நாவலலகாணமடகறை்த. பாலயல

சகம்உடபடவாழக்ழகியன்அழனத்்தஇன்பங்கழளரிம்

்தய்க்கவரும்்ம்நடனக்காரியானவடவாம்பாள

கதாபாத்திரமம்அநதக்காலசினிமாக்கழளபகபால

தீயவளாகசசித்தரிக்கபபடவலழல. அவளஎநதத்தவறும்

சசய்யாமலஅவள்தஆழசகளஎ்தவும்நிழறைகவறைாமல

மாண்டுகபாகம்கபா்தஅக்கதாபாத்திரத்தின்மீ்தபரிதாபம்

ஏற்படுகறை்த. 

மரு்தபாண்டயரகளநாவலன்கநரடக்கதாபாத்திரங்கள

இலழலஎன்றைாலும்அவரகள்தகபாராடடமம்அதற்க

ஆதரவாகஇருநதவரகளபற்்றரிம்க்றப்களவருகன்றைன. 

ஆங்ககலயரகளின்்பரித்தாளும்சூழசசிரிம்தநதிரமம்

உணரத்தபபடுகன்றைன. சிவசகங்ழகசசீழமழயசசற்்றயழமநத

நாடுகளின்அரசரகழளபகபான்றைஅம்பலக்காரகள

ஆங்ககலயழரபகநரடயாகபழகத்்தக்சகாளளாமல

அவரகழளஎதிரத்்தபகபாராடயமரு்தபாண்டயரகளுக்க

பழடகழளஅ்னப்பமழறைமகமாகஉதவயவரலாற்றுநிகழவு



பதிவுசசய்யபபடடுளள்த. ஜலலக்கடடுக்காழளதமிழைரகளின்

ளூரத்தின்அழடயாளமாகவும்அநதக்காழளகழளஅரச

கடும்பத்தினரசபற்றை்பளழளகபாலவளரத்த்தம்பதிவு

சசய்யபபடடுளளன. 

பலஇடங்களிலகழலஞரின்சமாழப்லழமழய, வாரத்ழத

ஜாலங்கழளகழத கறைலல்்தழமழயப்கத்்தம்

மயற்சிகழளரிம்ரசிக்கமடகறை்த. இவற்றைால453 

பக்கங்களுக்கநீளும்நாவழலமழுழமயாகரசிக்கமடகறை்த. 

கதரநததிழரக்கழதஆசிரியரானகழலஞரதிழரபபடங்களில

ழகயாளபபடும்ரபளாஷ்கபக்உத்திழயரிம்சிலஇடங்களில

அழைகாகபபயன்படுத்திியருக்கறைார. இநதநாவழல2000 க்கப

்பறைகஎழுதிியருநதாலஇநதக்காலத்திழரரசழனக்கஏற்ப

கமலும்சிலதிடரதிருபபங்கழள(டவஸ்ட) ழவத்்தஇநதக்

கழதழயஎழுதிியருபபாரஎன்றுசசாலலலாம். தன்கழடசி

ஆண்டுகளிலரகபஸ்்க்கலும்சசயலபடடுக்சகாண்டருக்கம்

அளவுக்ககாலமாற்றைத்்தக்கதன்ழனத்

தகவழமத்்தக்சகாண்டவரஆியற்கறை!



எலலாவற்றுக்கம்கமலாகநாவலலஎழுத்்தப்பழழைகள

கடடத்தடடஇலலகவஇலழல. ஒவசவாருஎழுத்ழதரிம், 

காற்்ளளிழயரிம்அழரப்ளளிழயரிம்பாரத்்தபபாரத்்தச

சச்தக்கியருக்கறைாரகழலஞரஎன்றுகதான்றுகறை்த. கழலஞரின்

இலக்கயமதிபழபக்ககலகபசம்இன்ழறைய

இலக்கயவாதிகளும்பதிபபாளரகளும்மதலலஇழதயாவ்த

அவரிடமிருந்தகற்றுக்சகாளளடடும்.

  

நாவலலகழறைகளும்இலலாமலஇலழல. வாளுக்ககவல, 

சநதராம்பாழளத்தவரமற்றைஅழனவருகமஎதிகரஇருபபவர

சசாலவழதக்ககடகம்சபாறுழமஇலலாதவரகளாகவும், 

ஊகங்களின்அடபபழடியலமடசவடுபபவரகளாகவும்

அவற்ழறைஉடனடயாகசசயலபடுத்திதங்களவாழக்ழகழய

பாழபடுத்திக்சகாளபவரகளாகவும்இருக்கறைாரகள. நாவலன்

கழடசிஅத்தியாயங்களிலஇநதக்கழறைழயபசபரி்தம்உணர

மடகறை்த. உறைங்காப்லழயவலலத்தழரய்னம்அவன்ததம்்ப

ழவரமத்த்னம்கழடசிவழரநம்்வ்தம்ஏற்கமடயவலழல. 

இநதக்கழறைகழளஎலலாம்தாண்டகழலஞரின்தமிழப

்லழமழய, கழத்ழனரிம்திறைழன, அதன்வழகய



வரலாற்ழறைப்ரியழவக்கம்ஆற்றைழல, தமிழுணரழவ, சன்க

அக்கழறைழயப்ரிந்தசகாளள‘சதன்பாண்டசசிங்கம்’ஒரு

மக்கயமானஆவணம்.

***



சங்கத்தமிழ :  கடற்ககாள சவன்றைகழலஞர 

ஸ்டாலன்சரவணன்

கழலஞரின்அரசியலவாழழவமதிப்படதிராவடஇயக்க

வரலாற்்றலருந்த்தவங்கதலநலசமனிலகழலஞரின்தமிழத்

திறைழனமதிப்படசங்கஇலக்கயத்திலருந்தநம்பாரழவழயத்

்தவக்கதலநலம்.

இநதியவழரபடத்திலஅடபபகதிஏறைக்கழறையசதாடடலன்

வடவத்திலதான்இருக்கம். தமிழநாடுதான்உயரநாகரிகத்தின்

சதாடடலாகவும்இயங்கவந்தளள்த. ‘சதாடடழலரிம்ஆடட

வடடு்பளழளழயரிம்களளுவ்த’என்ப்தஊரபக்கச

சசாலவழடகளிலஒன்று. கழலஞரஅநதகவழலழயச

சசய்தவரதான். தமிழைரகளின்சதாழடகளிலசசாரழணக்சகன

களளுவ்தம்மத்தியஅரழசசதாடடசலனஆடடகயபல

காரியங்கழளசமாழவழகியலசாதித்்தவநதவரும் கட. 



‘சங்ககாலம்தமிழைரநாகரிகத்தின்கதாற்றைக்காலம். அதற்க

மநழதயகாலம்இனக்கழுசமத்்தவக்காலம்’என்பார

கபராசிரியரநா.வானமாமழல. உயரநதநாகரகமம்மிளிரநத

சிநதழனரிம்சங்கஇலக்கயத்தின்பக்கங்களிலஉண்டு. 

பத்்தபபாடடும்எடடுத்சதாழகரிம்சங்க

இலக்கயங்கள. ககரக்க, கராமநாகரிகங்களுக்கஇழணயாகப

கபசபபடும்நாகரிகத்ழதசங்கஇலக்கயத்திலகண்டழடயலாம். 

கம1000லஆண்டதாகக்கருதபபடும்சாலமன்மன்னன், 

தமிழநாடடலருந்தசபான்்னம்சவளளிரிம்யாழனத்

தநதமம், மனிதக்கரங்ககளும், மியலகதாழகரிம்இறைக்கமதி

சசய்ததாகஹபருசமாழவவலயத்தில

சசாலலபபடடுளளதாகஆர. பாரத்தசாரதிகறுநசதாழக

பதிப்ழரியலக்றப்படுகறைார. கமலும், “ககரக்கரும்

கராமானியரும்யவனரஎனசசங்கஇலக்கயங்களில

க்றப்படபபடுகன்றைனர. அவரகளுழடயகடியருப்கள

கீழழைக்கடற்கழரஓரங்களிலஅழமநதிருநதன. யவன

ளூரர பாண்டயரஅரண்மழனகளிலகாவலாளிகளாகஇருநதனர

எனவும்இலக்கயங்களசான்றுதருகன்றைனே”என்கறைார.



உலகஇலக்கயங்களுக்கஇலலாததனிசசிறைப், சங்க

இலக்கயங்களுக்கஉண்டு. ஏசனனிலஅழவசமயம்

சாராதழவ. மன்னரபாரிதன்தஅரசழவியலபாடய

்லவரகளுக்கபபரிசாக300 ஊரகழளத்தநதிருபபதாக

்றைநாினறு கறுகறை்த. ்லவகரமன்னசரனவருவழதக்

கற்பழனியலழவத்தாலகழலஞரமனக்கண்ணலவந்த

கபாவார. இங்ககழலஞழரமன்னரஎனக்க்றப்படுவ்தஓர

உவழமக்காககவ!

ஏசனனிலஅரசன்என்ப்தம்அரசஎன்ப்தம்அத்தழன

சபருழமக்கரியதலலஎன்கறைகரு்தககறைன். “மக்கள

நலன்களுக்காகஎன்றுசசசாலலத்

தனிரிழடழமழயபபா்தகாபப்தம்அதற்காக

எலலாநடவடக்ழககழளரிம்எடுபப்தம்அரசே” என்றை்பரசடரிக்

ஏங்சகலசின்வாரத்ழதகளசத்தியமிகந்தஇன்றும்சபாருநதி

வருகறை்த. கமலும்அரசரகளஎன்பவரககளஊதாரித்தனமான

உலலாசவாழக்ழகழய, சககபாகத்ழதபலநூறுஆண்டுகள

மன்்அ்னபவத்ததாகபதிவுகளசங்கஇலக்கயத்திலநிழறைய

இடங்களிலஉளளன.



சன்கநீதிழயதன்அரசியலவாழவன்வழுவாதபகதியாகக்

சகாண்டவரகழலஞரஎன்பழததிராவடஇயக்கவரலாறு

மன்சமாழகறை்த. சாதாரணமாகஅடுத்தவருக்கஅன்்பன்

நிமித்தம்ழகசயழுத்திடும்கபா்த கட‘தமிழசவலலும்’என்கறை

எழு்தவார. வளளுவழரதமிழன்அருஞ்சக்தியாகக்கருதிய

கழலஞர, கணபதிஸ்தபதிழயஅழழைத்்த“கன்னியாகமரிக்

கடலலவளளுவருக்கஒருசிழலழவக்க்னம். இநதியநாடு

இங்ககமடரி்தங்கறைாங்களல! இலழல; இங்கக

தமிழநாடடலருந்ததான்சதாடங்க்தங்கறைழதசசசாலறை

மாதிரிஅழமய்னம். கமரிியலருந்தவளளுவரகநரா

இமயத்ழதபபாரக்கறைாரே”என்று க்றரிளளார. இதன்ன்லம்

அவரின்தமிழநிலபபற்று, தமிழசமாழபபற்றுஆகயவற்ழறை

ஆழைஅகலமாகஅ்றயமடகறை்த.

சன்கநீதி, தமிழ, தமிழைரநலன்என்பழதகயதன்காலத்தின்

அழறை கவசலனழவத்திருநதார. தமிழழைபபியற்றுசமாழயாகக்

சகாண்டவரகளுக்கபணநியமனங்கள20% அளிக்கம்

சடடம், தமிழுக்கசசசம்சமாழஅங்கீகாரம், சசம்சமாழத்

தமிழஆய்வுக்காகசசன்ழனியலமத்தியநிறுவனம், ழதமதல



நாளதமிழப்த்தாண்டுஎன்றைசமாழசாரபணகழளதன்த

ஆடசிக்காலத்திலசசய்தவர. இசதலலாம்இருக்கடடும். 

வழளயாடடாக நாம்கபசிக்சகாளவ்தண்டு. “தமிழலதாகன

சசாலககறைன். ஏன்்ரியவலழல?”. “திண்கடாரநளளிகானத்

தண்டர/ பலலாபயநதசநய்ியற்சறைாண்டே”என்றுதமிழல

சசான்னால்ரிந்தவடுமா? சங்கசசசய்ரிளகள்ரிவதற்க

எளிதானழவஅலல. கழலஞரஇழதகயகவநழடியல

எளிதி்னம்எளிதாகஎழு்தகறைார. “வளளலநளளிியன்

வளநாடடுஆயர/ அளளிவழைங்கம்சநய்ரிடன்/ சதாண்ட

ன்தூரசநலலரிசிசகசாறு்பழசந்த/ கண்டுபபாத்திரம்ஏழல

நிழறைத்்தத்தரி்னம்ே”என்றைால்ரிகறை்ததாகன!

இத்தழகயசபரும்பணழயஅத்தழனஅழைகயகலாடுகழலஞர

‘சங்கத்தமிழ’நூலலதந்தளளார. காவயஅநதஸ்ழத

சநருங்கரிம்சநருங்காமலும்நிற்கம்இநநூலக்றத்த

பாரழவழயஒருகடடுழரியலழவபப்தகடனம். எனகவஇநத

நூலலஇடம்சபற்றுளளகறுநசதாழகபபாடலகளுக்கான

கவழதவரிகளிலகழலஞரின்உவழமரிம்உழரரிம்எவவாறு

அழமந்தளள்தஎன்பழதமன்ழவத்திருக்ககறைன்.



ஆண்டாண்டுகாலமாகசங்கஇலக்கயங்களுக்க

உழரகள, ்த்்தழரகளஎழுதபபடடுவருகன்றைன. சங்கத்

தமிழுக்ககவநயஉழரதநததன்வழகாலத்தின்

சபரும்பணியலகழலஞரதன்ழனரிம்ஒரு்ளளிசயன

இழணத்்தக்சகாண்டுளளார. ஆரம்பகாலங்களின்சங்கச

சசய்ரிளகளஅபபடகயதான்வாசிக்கபபடடுவந்தளளன. 

்பறைகசபாருள, சபாழப்ழர, வளக்கவுழரஎன

உழரயாசிரியரகளின்பணகதழவக்கரியதாகவடட்த. 



சங்கத்தமிழலகழலஞரதந்தளளகவத்்தவ

உழரியல ஒவசவாருபாடலுக்கம்சபாருளசசாலலழவத்்த

வலகவடவழல. மாறைாகமன்்பன்கழதகழளசசசருக

எழுதிரிளளவதம்ரசழனக்கரிய்த.

“திண்கடாரநளளிகானத்தண்டரே”எனத்்தவங்கம்காக்ழகப

பாடனியாரநசசசளழளயாரஎழுதியகறுநசதாழக210-வ்த

பாடசலான்றுக்க‘காக்ழகக்கநன்்றகாடட’என்றைதழலப்பல

உழரஎழுதிரிளளார. “கபாரின்காரணமாகப்பரிந்தசசன்றை

தழலவனின்வருழகக்காககாத்திருக்கறைாளதழலவ.  அவன்

வருழகக்காககாத்திருக்கம்சபாழு்தவருநதினரவருவதற்கான

காக்ழககழரகறை்த. காக்ழககழரநதாலளூடடுக்கவருநதினர

வருவரஎன்ப்ததமிழைரின்நம்்பக்ழகயாககருதபபடுவ்த. 

தழலவன்வநத்தம்காக்ழகக்கபலஎன்றுசசாலலக் கடய

இழரழயதழலவ்னம்தழலவரிம்தருவதாக" 

பாடலன் சபாருள.

இதற்ககழலஞரஎழுதிரிளளஉழரியலகாதலஇன்பம்

த்தம்்ம். தமிழைரஇயற்ழககயாடுஇழணந்தவாழநதகபாக்க, 

உியரகளஎழுப்ம்சமிக்ழகஞகழளவாழகவாடுசபாருத்திப



பாரக்கம்தமிழைரநம்்பக்ழக, ்பரிநதவரகசரும்கபா்த

கழடக்கம்அளவலலாஇன்பம்ஆகயவற்ழறைசயலலாம்தன்

உழரியலகழலஞரசகாண்டுவநதிருக்கறைார. ‘காகம்கழரதல’

க்றத்்தகபராசிரியரசதா.பரமசிவனின்ஒருபத்திநிழனவுக்க

வருகறை்த.  “கடலுக்கமீன்்படத்சதாழலுக்கசசசலபவர

திரும்்பவரும்கபா்ததிழசதவ்றவடாமலதிரும்்பட

காக்ழகழயரிம்அழழைத்்தசசசலவர. திழசியலகழைபபம்

வரும்கபா்தகாக்ழகழயபபறைக்கவடடாலஅ்தசசலவழத

ழவத்்தபடழகசசசலுத்திகழரதிரும்்வர. கடலலஇருந்த

பறைக்கத்சதாடங்கம்காகம்தழலவனின்ளூடழடஅழடந்த

அதன் கழரமீதமரந்தகழரழகியலதழலவனின்வருழக

சநருங்கவடடழததழலவஅ்றந்தசகாளவாளே”. இ்தகவ

காக்ழககழரதழலத்சதாடரந்தவருநதினரவருழகஎன்்னம்

நம்்பக்ழகயாக்பன்னாளிலமருவுகறை்த.

கபாகறைகபாக்கலதழலவழயவருணபபழதபகபால

கதாழழயரிம்கழலஞரஉவழமகயாடுஎடுத்்தழரபபார. 

‘சநடும்்ருவத்கதாழபசபண்’என்சறைாருபதத்ழதப

பயன்படுத்திஇருபபார. ‘கவரிலபழுத்தபலாகபான்றைபாழவ’



என்றைதழலவக்கானஉவழமவாசிப்பன்பத்ழதப

சபருக்ககறை்த. 

பலாஎன்பகதசழவமிகநத்த. கவரிலபழுத்தபலாசசழுழம

 கடய்த. கவரின்அருகலவளரும்பலாசத்்தக்கழளஅதிகம்

சபற்றுசகாழுத்திருக்கம். பாழவஅவளும்சசழுழமயான

அழைகழடயவளாகஇருபபழதகயகழலஞரின்உவழமவழ

அ்றயமடகறை்த.

 “வயலருககஇருக்கக் கடயமாமரத்திலஉளளமாம்பழைம்

பழுத்்தவயலலளூழகறை்த. அதழனவயலலஇருக்கக் கடய

மீன்சாப்படக் கடயஊரின்தழலவன். மழனவியன்சசால

கபசசககடகறைவன்தழலவன். கண்ணாடமன்நின்றுநாம்

சசாலவழதஅபபடகய்பரதிபலக்கக் கடயகண்ணாட

கபான்றைவன்என்றுஅவழனஆழசநாயகயானகாமக்கழைத்தி

தன்தகதாழியடம்க்றப்படுவாளே”என்ப்தஆலங்கட

வங்கனாரஎழுதிய'கழைனிமாஅத்்த'எனத்்தவங்கம்பாடலன்

சபாருள.

“வாவியன்நீரிலவழளந்த்தளளும்/ வாழளமீன்வாய்ளூழ

வளநாட்தகவே”என்றுஉழரியலவரும்இரண்டுவரிகளில



நாடடன்வளழமகாடசிபபடுத்தபபடுகறை்த.  பாடலல

வருவழதஎளிழமஉடுத்தி“வலுவலவழுநத

மாங்கனிதன்ழன/ வாழளமீன்வழுங்கமகழதலஇயலகப!” 

என்றைபடமாங்கனிழயசபண்ுக்கம்வாழளமீழன

ஆுக்கம்சதளிவுறைசபாருத்திியருக்கறைார.

“உண்ணத்சதவடடாஒடடுமாங்கனிகளவண்ணமாதரகள

சபருநதனம்கபாலே”என்்னம்கழலஞரின்உவழம

கறைங்கடக்கறை்த. மாங்கனிகளஎன்பகதாடு நிறுத்தாமல

'உண்ணத்சதவடடா' என்பழதசகசரத்்தசசசாலலும்கபா்த

உவழமமனழதகழலத்்தபகபாடுகறை்த. 'கபா்தம்என்றைமனம்

சபான்சசய்தாலும்' ஆண்இநதஇடத்திலசபான்ழனமறுத்்த

மாங்கனிக்ககமண்டியடடுபசபருழமரிறுவான்.

'ஒருசபா்தமகளின்்லம்பல’என்றுஇநதஉழரக்கத்

தழலப்படடருபபார.  ‘சபா்தமகளஎன்்னம்இருளவரடடும்

ஒளிப்பழைம்்’என்றைவரிகழளவாசிக்ழகியலசசாற்களுக்க

ஒளிகயற்றும்வத்ழதகழலஞருக்கசாதாரணம்என்று்ரிகறை்த.

அவன்மழனவழயக்க்றத்்தசபா்தமகள்லம்்மிடத்தில

'அவரவரக்கஒருநியாயம்உண்டு' என்றை



உணரழவ உழரயாசிரியரமதித்்தஎழு்தம்பண்ழபஅ்றய

மடகறை்த.

சபண்களின்அகஉணரழவளடபமாகஉழரியல

ழகயாண்டருக்கறைார. தன்தழலவனின்்தலவழன'தன்

்தலவன்' எனபரத்ழதஎண்ணியருபப்தக்றப்படத்தக்க்த. 

சபண்ஆண்டாண்டுகாலமாகஉன்னதங்கழளதன்சநஞ்சில

தாங்கய, எளிதிலஎவரும்்ரிநதிடஇயலா

சூத்திரக்காரியாககவஇருக்கறைாளஎன்பழதசங்கத்திலவரும்

சிறுசிறுவாரத்ழதகளவழஅ்றயமடகறை்த. கழலஞர

இழதசயலலாம்சதளளத்சதளிவாகஅகதகநரம்கவநயம்

கன்றைாமலஉழரியலஎடுத்்தசசசலகறைார.

அவன்மழனவழய'கதவயாம்திருமகள' என்பவளசடசடன

தன்காதலன்வரழவத்தடுத்்தநிறுத்்தம்அவளின்கபாக்ழக

நிழனவுக்கசகாண்டுவந்த, “கலசநஞ்சக்காரி- அவன்

்தழணவ/ கண்ணீழரகயகியறைாய்த்திரித்்தஅவழனக்கடடப

கபாடுகன்றைாளே” என்றுஅடுத்சதாருபத்திியல கறுவாள. 

சபா்தமகளஎன்்னம்நிழலியலருந்தஅவன்தன்ழனநிழல

மாற்றைம்சசய்வான்என்றைஅவளின்நம்்பக்ழகசபாய்த்தழத



்லம்பலாகஉழரியல்தலலயமாக க்றியருபபார. அகதகநரம்

சபா்தமகளமழுமற்றைாய்வாழவன்நம்்பக்ழகழய

ழகவடாதவளஎன்பழத“ம்தவுண்டுசசலவதற்க்்தவண்டு

வராமலாஇருந்தவடும்!” என்பதன்ன்லம்சதளிவுறுத்்தகறைார.

கறுநசதாழகியன்32வ்தபாடல“காழலரிம், பகலும்ழகயறு

மாழலரிம்ே”என்றுசதாடங்கம். “கக் கஎன்றை்தககாழே”என்றை

157வ்தஅள உரநன்மலழலயாரஎழுதியபாடலஎன

இரண்ழடரிம்அருகருககசபாருத்திஒருகழதசசாலலல

உத்திியலகழலஞரஎழுதிியருக்கம்உழரமிகவும்சிறைபபான

ஒன்று.

தழலமக்களின்கற்்வாழக்ழக, களவுவாழக்ழகஇரண்ழடரிம்

கபசகறை்தஅகபபாடல. களவுவாழக்ழகியனின்றுகற்்

வாழக்ழகக்கதழலவஇடம்சபயரநத்பன்்

மனகவறுபாடழடத்்தலலயமாகசவளிபபடுத்்தகன்றை்த. 

“்தம்ழபமலரமாரிசயனபசபாழவ்தகபால! தூயசவண்தாட

தழரயளவுநீண்ட்தகபால!” எனஅருவழயஉவழமயால

களிரவக்கறைாரஉழரயாசிரியரகழலஞர. “மலரநததாமழரப

பூக்களஇரண்டு/ மார்பனின்தழலகீழைாய்க்கவழநதனகவா?/ 



தண்டுகளஅடவழரசவடடுண்டு/ வண்டுகளகபாலக்

கநதியகதா?/ கருங்காம்்பரண்டுசகாண்டுருண்டகனிகலுங்கே”

எனபகபாகம்கழலஞரின்உவழமழயவாழத்்தம்மனம்

நமக்சகலலாம்வாய்க்காமலாகபாகம்!

காதலகவறு, அ்றவுகவறு, காதலலசபாழு்தகளக்றத்்தத்

தழலவமயங்கவ்தகாதலுக்கசசிறைப்என்பழத

உழரயாசிரியரஉணரத்்தகறைார. கற்்வாழக்ழகியலஇராப

சபாழுழததழலவியடம்கதாழககளவசயனழவபபாள. 

“கடந்தகபானஇரவு; கனிசசாறைா? கதன்பாகா? கன்னத்தில, 

கழுத்திலபற்க்றரிம்- நகசசின்னத்ழதஅதற்கக் கடும்

மழறைபபதற்கே”என்றுகழலஞரகாடசிபபடுத்்தகறைார. 

சவடகத்தாலமகம்சிவக்கம்தழலவ, நமக்கம்கதாழக்கம்

கமலும்சசாலலஎன்னஇருக்கறை்த!?

“யாரிம்ஞாரிம்யாராகயகரா?/ எநழதரிம்ளநழதரிம்எம்

மழறைக்ககளிர? யா்னம்நீரிம்எவவழஅ்ற்தம்?/ சசம்்லப

சபயலநீரகபால/ அன்்ழடசநஞ்சம்தாம்கலநதனகவ!” - 

இநதசங்கபபாடல்பரசித்திசபற்றைபாடல. ஆனால

இபபாடழலஎழுதியவரின்சபயரகழடக்காததாலதமிழச



சன்கம்அபபாடலன்சபயராகலகயஅவழரரிம்வளிக்கறை்த

சசம்்லபசபயினராரஎன்று. இ்தகறுநசதாழகியன்40வ்த

பாடல. “நமக்கஇதற்கமன்னரஎநதஅ்றமகமம்இலழல. 

சபற்கறைாரும்உறைவனரஇலழல. ஆனாலநம்தமன்த

மழழைரிம்சசம்மண்ும்கபாலஒன்றுக்சகான்று்பரிக்க

இயலாமலகழரந்தகபான்தே”என்ப்தஅதன்சபாருள. ‘அவள

நிலமானாள; அவன்மழழையானான்’என்ப்தகழலஞர

ழவத்திருக்கம்உழரத்தழலப். எளியவாசிபபாள்னம்்ரிந்த

சழவக்கம்வரிகளதான்அவரதம்நழட.

கருங் கநதழலஅமாவாழசசயனசசசாலகறைார. “பழைம்

்ராணபபாம்்வழுங்கம்கழதசபாய்எனி்னம், பழைம்கபால

எழனவழுங்கவழுங்கவடுவக்கம்இநதபபளளியழறைக்

கழதசமய்தாகன!” என்றுஎழுதிியருபப்தஅவரதம்

பகத்த்றழவரிம்தமிழழைரிம்சமரசம்இன்்றக்ழகயாளும்

திறைழனக்காடடுகறை்த.

‘சநடும்பலலயத்ழத’எ்னம்சபண்பாற்்லவர“அியழரபரநத

அம்தண்பழைனத்்தே”எனத்சதாடங்கம்பாடலசங்கத்தமிழல

வரும். “அியழரமீன்களசூழநதகளத்திலஆம்பலமலர



ப்றக்கஇறைங்கடுகவாரஅவசரம்காடடுவ்தகபாலஏன்

தழலவரிடன்இருக்கஇவவளவுஅவசரம்காடடுகறீர? அவள

உங்களுக்ககஉழடயவளே”எனத்கதாழதழலவனிடம்

க்றப்படுகறைாள. காதலகநாய்க்ககநரம்காலம்இலழல

என்ப்ததழலவனின்நியாயம்என்ப்தபாடலன்சபாருள.

“இழசயாமலஊடலசகாண்டாளதழலவ; எனி்னம்்பன்னர

இழசயாமலஎன்னசசய்வாள? இழசயாகவடடாளே”என்று

கழலஞரஎழுதிியருபபார. திருகீ.இராமலங்கம்அவரகள

கழலஞரின்இவவரிகழளபபற்்றக்க்றப்படும்கபா்த“தமிழ

ஓழசஅளிக்கம்சசவஇன்பம்ே”என்றுசசாலவ்தசாலப

சபாருத்தம்.

வணங்காமடஎன்றைசபருளூரன்அவன்தநண்பன்தூயனிடம்

சதாகத்்தழரபப்தகபால“இடக்கம்ககளிரே”எனத்சதாடங்கம்

சவளளிளூதியாரின்பாடலுக்கஉழரஎழுதிியருபபார. 

இடத்்தழரக்கம்சற்றைத்தாரிடம்“இதிலஎன்்னழடயதவகறை்தம்

இலழல. எலலாம்உங்களகழறைதாம். கழறை கறுவழத

நிறுத்்தங்கள. பாழறைகமலழவக்கபபடடருக்கம்சவண்ழணய்க்

கடடசவியலன்சவபபத்தாலஉருகவழநகதாடும்கபா்த, 



காவலுக்கஇருக்கம்ழககளஇலலாமலும், வாய்கபச

இயலாமலும்ஊனமானஒருவனின்நிழலதான்காமம்

உழடயவரின்நிழல. ஆககவஇடத்்தழரக்ககவண்டாம்ே”

என்்னம்சபாருழளஉழடயபாடலுக்ககழலஞரின்உழர

ஆண்களின்மனழதகாடசிபபடுத்்தவதில்பழழையற்று

அழமநதிருக்கம்.

“ஊரஉண்ககணே”என்்னம்பரணரஎழுதியபாடலுக்க

உழரழயஎடுப், சதாடுப், மடப்எனஇழசபபாடலாககவ

எழுதிியருபபாரகழலஞர. பசழலியன்கவழலழயஎடுத்்தச

சசாலலும்பாடலுக்கஉழரசயழு்தழகியலபலவத

நழடகழளரிம்கசாதித்்தபபாரத்்தஎழு்தம்ஆரவம்

கழலஞருக்கஇருந்தளளழதஅ்றயமடகறை்த. “பழைமழழைக்

களித்த்்தப்னவரகன்ே”என்்னம்ஒக் கரமாசாத்தியாரின்

(சபண்பாற்்லவர) பாடலுக்கானஉழரியலஅத்தழனஉவழம

நயம்இருக்கம். இழதரிம்ஆதிதாளம், சண்மகபரியாராகம்

எனஇழசபபாடலாககவஎழுதிியருக்கறைார.

“பலநாடகளாகபசபய்தமழழைியன்காரணமாகஅறுவழட

சசய்யபபடடவரகமழழையாலதழழைதழழைத்்தக்கடக்கறை்த. 



ஆண்மான்அதழனகமய்ந்தசகாண்டருக்கறை்த. அநதவரகத்

தழழைகளுக்கஇழடகயமலழலபபூவும், காடடுபபூழன

சிரிபப்தகபான்றைகாடசிதரும்அரும்்களும், ்பறைமணம்தரும்

மலரகளும்பூத்திருக்கன்றைன. அதழனவண்டுகளசற்்ற

வருகன்றைன. அத்தழகயநிலத்திற்கபசபாருளகதடசசசன்றை

தழலவன்இன்்னம்வரவலழலே”என்ப்தபாடலன்சபாருள. 

இதிலவலம்வரும்மலரகளசபண்என்றைாலவண்டுஎன்ப்த

ஆண். “இருளன்டபகபாகாமலவாழவலஇன்பவளக்ககற்றை

எபகபா்தவருவாகராகதாழ?” என்றுகழலஞரஉழரழய

மடத்திருக்கறைார. 

இன்்னம்சபாருளவியற்்பரிவுநிலசமங்கம்நிகழந்தக்

சகாண்கடதான்இருக்கறை்த. உலகமயமாக்கலுக்கப்பன்

சபாருளின்கதடலவாழக்ழகழயக்சகாடூரமாககழலத்்தக்

சகாண்கடவருகறை்த.எண்சணய்க்கணறுகளில, பாழல

நிலங்களில, அயலநிலத்்தசசாழலகளிலகசரந்தகருகவ்த

எத்தழனசபண்களின்இரவுகள! “பசழலநிறைம்படரந்தவடும்

என்உடலமழு்தம்எனசசசாலல/ பசஞ்கசாழலபபூசமத்ழத

மீ்தஅவரகரம்்படத்்தநான்அழு்தம்பலனிலழலே”என்று



அழும்ஒருசபண்ணன்கண்ணீரத்்தளிகாலம்தாண்டஇன்்னம்

காயகவியலழல. 

கரிக்சகடவழளயாடுபவருக்கஅரிசதனகழடக்கம்

ரபரஹிடடலஅடத்்தஆடமயலவார. கழலஞரும்கழடக்கம்

இடங்களிசலலலாம்தன்அரசியல, பகத்த்றழவளழழைத்்த

எழு்தகறைார. சந்தககப்பலலாரிஓடடும்கழலஅவருக்க

்திதலல. “உளளாரசகாலகலாே”எ்னம்கறுநசதாழக

பாடலுக்கஎழு்தம்உழரியல“பலலியன்சசாலலுக்கநிசசயம்

பல்னண்டு- இழதபபகத்த்றவாளரமறுபபாரஎனி்னம்

பலலியன்சசாலலுக்கநிசசயம்பல்னண்டுே”என்பார.அதாவ்த

பாடலலஉளளழதசசசாலலகவண்டசசான்னகபா்தம்தன்

மறுபழபரிம்வாகாகளழழைக்கறைார.

“பழணத்கதாடகறுமகளே”எனத்்தவங்கம்பாடலல

தழலவழயஅழடதலகவண்டபபழனமடலனாலஆன

கதிழரியலதழலவன்ஏ்றவருவான். அதற்கானஉழரழய

இழசபபாடசலனஎழுதிியருபபார.

தன்காதலன்உறுதிழயஅ்றவக்கம்தழலவன், “உளத்தினிகல

இருபபவழளஇழைபபதற்கத்்தணகயன்!



சசங்ககான்ழமநியாயத்ழதக் கறைடடும்- அநதசசசநதமிழைாள

எனக்சகன்கறைஆகடடும்!" என்று கறுவழதபகபால

எழுதிியருக்கறைார. சசங்ககான்ழமநியாயத்தின்பாற்தான்

நடக்ககவண்டும்எனஅரசியலஅறைத்ழதலாவகமாக

உழரக்கம்தன்ழமசயலலாம்கழலஞரின்தனித்தன்ழமழய

உணரசசசய்கறை்த.

கதாழஎன்பவளகாலநகதாறும்இருக்கறைாள. 

சங்கபபாடலகளின்வழஅவகளதழலவியன்மனசாடசியாக

இருக்கக் கடும்என்பழதஅ்றயமடகறை்த. கழலஞரின்

உழரியலகதாழியன்பன்மகத்தன்ழமழயஅ்றந்தசகாளள

மடகறை்த. “கக் கஎன்றை்தககாழ" என்றைஅள உர

நன்மலழலயாரபாடலுக்கானஉழரியல“அநதஅழைககராஜா, 

கதாழசய்னம்மளஒன்ழறைபபா்தகாப்க்கஅழழைத்்த

வநதிருநதாள!" என்கறைார. ககாழ கவுவதற்கமன்

தழலவியன்தழலவளூடுசசலலும்தழலவழன“எதற்காக

வநதீர?” என்றுககடபாளகதாழ. “யாரும்ப்றக்காதமலராம்

உன்தழலவதழனமறுக்காமலஅவளசபற்கறைாரஎனக்களிக்க

உன்்தழணழயகவண்டவநகதன்ே”என்றுபதிலளிபபான்



தழலவன். “தாய்தநழதவருபபம்்பன்னர- மதலல

தளிரக்சகாடயாம்என்தழலவவரும்பவலழலஉம்ழம!” 

என்றைகதாழியன் கற்று

காதலல, மணத்திலசபண்வருபபம்எத்தழனமக்கயமான்த

என்பதழனகாலத்்தக்கம்உணரத்்தகறை்த.

ஒவசவாருபாடலும்காலத்கதாடுஒடடஒழுகஇன்றும்சழவ

கழறையா்தஅழமரிமாறுஉழரழயஅழமத்்தளளார. சங்க

இலக்கயபபாடலகளநிழனக்கம்கதாறும், கபசம்கதாறும், 

எழு்தம்கதாறும்இன்பத்ழதஅளளிவழைங்கக் கடய்த. 

அதற்கக்கழலஞரின்உழரகமலும்வலுகசரபபதாய்உளள்த.

நிழறைநதஅழைகயல, தழலவன்தழலவஊடல, காமம், காதல

பதிவுகழளநாடகமாய்நிகழத்்தகறை்தகழலஞரின்சங்கத்தமிழ.

யாப், சசால, சதாடர, சபாருளஎனஎலலாவற்்றலும்

கழலஞர்்தழமழயக்ழகயாண்டுளளார. சூரிய

நமஸ்காரத்தில கட“ஓம்ே”என்றுசசாலலமறுத்தவரகழலஞர. 

தமிழஇலக்கயமர்பலஇழறைவணக்கம்என்ப்தஎலகலாரும்

கழட்படபப்த. ஆனால, சங்கஇலக்கயம்தநதசபரிகயாருக்க



வணக்கம்சசலுத்்தம்சபாருடடுமலரமாரிசபாழவழத

மடடுகமகழலஞரசசய்்தளளார.

சவண்பா, ஆசிரியபபா, கலபபா, வஞ்சிபபா, பரிபாடலஎன்றை

பலவழகபபாவழகயாலஆனசங்கபபாடலகழள

்்தக்கவழதநழடியலஎவசராருவரும்்ரிந்தசகாளளும்

வண்ணம்அழமந்தளள்தகழலஞரின்உழர. ஒவசவாரு

பாடழலரிம்எடுத்்தக்சகாண்டுகழதசசாலலலமழறைியல

எளியகவழதவளக்கமாகத்தந்தளளார. எளியவற்கறைாடு

மரழபரிம்கசரத்்தஎழுத்்தபபயணம்சசய்வசதன்ப்தமிகக்

கடனம். சபரும்உழழைபழபக்ககாரும்இநதபபணழய

கழலஞரசசய்திருபப்தஆசசரியத்்தக்கரிய்தஅலல.  

உழழைபசபன்ப்தஅவருக்கக்கரும்்சசாறுஅருந்தவ்த

கபாலலலவா!

யாப், இலக்கணம்இவற்ழறைவடசசாலலும், சபாருளும், 

உணரசசிரிம்மதன்ழமயான்தஎன்பழதஉணரந்தகழலஞர

தந்தளளஇநதஉழரகாலத்தாலஅழயாத்தமிழபபண. 

காலத்தாலநிழலத்தவரின்வாரத்ழதகழலழயகடற்ககாளும்

சகாண்டுசசலலஇயலுமா!



பாரழவநூலகள:

1. சங்கத்தமிழ - மத்தமிழஅ்றஞரகழலஞர

2. கழலஞரம.கருணாநிதிியன்பழடப்பலக்கயங்கள–

சதாகதி1

3. சங்கஇலக்கயம்–கறுநசதாழக: ்த்தகம்1 (ஆர. 

பாரத்தசாரதிபதிப்ழர) 

4. சதற்கலருந்தஒருசூரியன்- திராவடநூற்றைாண்டுவழைா

மலர

***



நொளட்ு்ள: மூன்றொக தமிழ்

ந. மருககசபாண்டயன்

இருபதாம்நூற்றைாண்டலதமிழலக்கயத்திலதனித்தஇலக்கய

வடவமாகஉருசவடுத்தநாடகமான்த, இன்றுபலகவறு

வளரசசிநிழலகழளபசபற்றுளள்த. ஒவசவாரு

காலகடடத்திலும்தமிழநாடகவளரசசிக்கபபழடப்களன்லம்

சசழுழமயாற்்றயவரகளிலசங்கரதாஸ்சவாமிகள, பம்மல

சம்பநதமதலயார, எஸ்.ட. சநதரம், அ்றஞரஅண்ணா, 

கழலஞரம. கருணாநிதி, கசா, இநதிராபாரத்தசாரதி, ககாமல

சவாமிநாதன், ந. மத்்தசாமி, சஜயநதன், அஸ்வககாஷ், ஞாநி.

்பரளயன்மக்கயமானவரகள.  இத்தழககயாரின்பழடப்

மயற்சிகளாலதமிழநாடகம்்தியபரிமாணங்கழளப

சபற்றுளள்த. தமிழநாடகஉலகலகழலஞரஎனபபடுகறை

ம.கருணாநிதிியன்பங்களிப்பன்மகத்தன்ழமரிழடய்த; 



நிகழகழலவடவலஅழுத்தமானசன்கபபாதிப்கழள

ஏற்படுத்திரிளள்த.

இநதியநாடுவடுதழலயழடநத்பன்னரநாசடங்கம்கதசிய

உணரவுசபாங்கவழநத்த. காங்கரஸ்கடசிியன்ஆடசிியல

கத்னம்பாலும்ஓடும், நாடடலஏற்றைத்தாழவற்றைசன்கநிழல

உருவாகம்என்றுமக்களநம்்பனார. ஆனாலகாங்கரஸ்

அரசாங்கம்நாடடலநிலவயசமதாயகவறுபாடுகள, 

சாதிரதிியலஏற்றைத்தாழவுகளகபான்றைவற்ழறைக்கழளயப

சபரி்தம்அக்கழறைகாடடவலழல, ஒகரஇநதியாஎன்றை

சபயரிலநாசடங்கம்பணக்காரரகள, நிலக்கழைாரகளின்

உதவரிடன்ஆடசிநிழலநிறுத்தபபடட்த. மக்களின்வாழக்ழக

கமம்பாடுஅழடயஐநதாண்டுதிடடங்களகபாடபபடடாலும், 

உணவுஉற்பத்திியல கடதன்னிழறைவுஏற்படவலழல. நடுவண்

அரச, மாநிலசமாழகளின்வளரசசிக்றத்்தஅக்கழறைியன்்ற

இநதிழயத்திணத்திடமயன்றை்த. ழவதிகசநாதனஇந்த

மதத்தின்கமலாதிக்கம்காரணமாகசசமதாயத்திலஆழைமாக

கவரன்்றஇருநததீண்டாழமழயஒழபபதில கடகாங்கரசார



கவனம்சசலுத்தவலழல. காங்கரசாரின்ஆடசிியன்மீ்த

பரந்தபடடமக்களசவறுபபழடயத்சதாடங்கனர. 

இநநிழலழயசசாதகமாக்கக்சகாண்டதிமகவனரதமிழைகத்தில

காங்கரஸ்பற்்றஉருவாக்கபபடடருநத்பம்பம், மாழயகழள

அன்ழறையஊடகங்கழளமழுழமயாகபபயன்படுத்தி- 

கமழடபகபசச, ்ழனகழத, நாடகம், திழரபபடம்- 

தகரத்சத்றநதனர. அன்றுதமிழைகத்திலசபாங்கயகதசிய

உணரழவத்தமிழஇனஉணரவாகமாற்றுவதிலதிராவட

இயக்கத்தினரசவற்்றயழடநதனர. திராவடரஇனக்சகாளழக, 

தமிழன்சிறைப், சமத்்தவம், பாரபபனியஎதிரப், பகத்த்றவு, 

ன்டநம்்பக்ழகஒழப்கபான்றைதிராவடஇயக்கத்தாரின்

சகாளழககளமக்களிடம்ளூசசாகபபரவன.

இருபதாம்நூற்றைாண்டலமற்பகதிியலதமிழநாடக

மன்கனாடகளின்நாடகங்களசபரும்பாலும்்ராண, இதிகாசக்

கழதகழளக்கருவாகக்சகாண்டருநதன. மிகசசி்றய

அளவலதான்சமதாயநாடகங்களநிகழத்தபபடடன. நாடடல

ஆங்ககலயஏகாதிபத்தியஎதிரப்பகபாராடடம்பரவயகபா்த

சமதாயநாடகங்களன்லம்வடுதழலபகபாராடடக்கருத்்தகள



பரபபபபடடன. அபசபாழு்ததனிபபடடநாடகக்கழுக்கள, 

நாடகநடகரகள, பாடகரகளன்லம்வடுதழலக்கஆதரவாக

நாடகங்களநிகழத்தபபடடன. காங்கரஸ்இயக்கத்தின்சார்பல

சபரியஅளவலநாடகஇயக்கம்நழடசபற்றைதாகத்

சதரியவலழல.

திராவடரகழைகத்திலருநதகபா்தஅண்ணா, கழலஞர, 

பாரதிதாசன், எம்.ஆர.ராதாகபான்கறைாரகருத்தியல

்பரசசாரத்திற்காகநாடகத்ழதபபயன்படுத்தினர. அண்ணாவும், 

கழலஞரும்தாங்களஎழுதியநாடகங்களிலநடக்கவும்

சதாடங்கனர. அ்றஞரஅண்ணாசநதிரகமாகன்நாடகம்ன்லம்

நாடகஉலகலஅடசயடுத்்தழவத்தார. ்பன்னரஓரஇரவு, 

கவழலக்காரி, நீதிகதவன்மயக்கம்கபான்றைநாடகங்கழள

எழுதினாலும், சதாடரநதஅரசியலபணகாரணமாக

அண்ணாவனாலநாடகமயற்சிியலஈடுபடஇயலவலழல.

இநநிழலியல1943ஆம்ஆண்டுநசசக்ககாபழபநாடகத்தின்

ன்லம்தமிழஉலகக்கஅ்றமகமானகழலஞரின்மதல

நாடககமகாங்கரசாரிடம்எதிரபழபஉண்டாக்கய்த. 

நாகபபடடனம்திராவடநடகரகழைகத்தினாலதமிழநாசடங்கம்



நசசக்ககாபழபநாடகம்சதாடரந்தநடத்தபபடட்த. 

நசசக்ககாபழபநாடகத்திலஇடம்சபற்்றருநதசீரதிருத்தக்

கருத்்தகள, வதழவமறுமணமடவுகபான்றைனஅன்ழறைய

சன்கத்திலஅதிரவுகழளஏற்படுத்தின. நாடகத்தில

சீரதிருத்தக்காரனாகவரும்சிவகருகவடத்திலநடத்த

கழலஞழரப்்தசகசரிியலகாங்கராஸாரஅடத்்தத்தாக்கனார. 

இ்தஒருவழகியலகழலஞரின்நாடகத்திழனஅன்ழறைய

சன்கமம்அரசியலஇயக்கமம்எதிரசகாண்டஎதிரமழறையான

வழளவு.



கழலஞர1949ஆம்ஆண்டுஎம்.ஆர. ராதாவற்காக

தூக்ககமழடநாடகம்எழுதித்தநதார. அ்ததிராவடஇயக்கக்

சகாளழககழளவலுவாகப்பரசசாரம்சசய்த்த. அதழனத்

சதாடரந்தஅவர50 களிலஐந்தநாடகங்களும், 60 களில3 

நாடகங்களும், 70 களிலஇருநாடகங்களும்எழுதிரிளளார. 

அவவபகபா்தசிலஓரங்கநாடகங்களஅவரால

எழுதபபடடருபபழதஅ்றயமடகறை்த. அழவதற்சமயம்

கழடக்கவலழல.

தமிழைகத்திலஎழுப்தகளின்நடுவலசதாழலக்காடசி

அ்றமகமாகம்வழரநாடககமமக்களிழடகயமதன்ழமயான

சபாழு்தகபாக்கம்நிகழகழலயாகவளங்கய்த. எண்ப்தகளின்

மற்பகதிியலும்தமிழைகத்திலகமழடநாடகம்சபரும்

வரகவற்்பசபற்்றருநத்த. இத்தழகயகாலகடடத்திலகழலஞர

நாடகஆக்கத்திலசபரி்தம்கவனம்சசலுத்திரிளளார. நாடகம்

ன்லம்மக்களிழடகயஅரசியலகருத்ழதக்சகாண்டுசசலவ்த

எளி்தஎன்றைஎண்ணம்அவருக்கஇருநத்த. எனகவதான், 

“நாடகஇலக்கயம்கபாலவழரந்தமனமாற்றைம்

உண்டாக்கக் கடயஆற்றைலகவறுஎதற்கம்அவவளவாக



இலழலே”என்றுமணமகடம்நாடகம்பற்்றக்கருத்்தத்

சதரிவக்கம்கபா்தக்றப்படடுளளார. 

சமதாயத்திலநாடகத்தின்சசலவாக்ழகபபற்்றயகழலஞரின்

கருத்தான்தஉதயசூரியன்நாடகத்திலசவளிபபடடுளள்த.  

அநநாடகத்திலவரும்ன்க்ழகயா“தி.ம.கழைகம்சினிமா, 

நாடகம்இழவகழளசயலலாம்தன்்னழடயசகாளழககழள

ஓரளவுக்கப்பரசசாரம்சசய்கன்றைசாதனங்களாய்வசசிருக்கே”

என்கறைார. இ்தஒருவழகியலநாடகத்தில்பரசசாரம்க்றத்த

கழலஞரின்வாக்கன்லம்.

நசசக்ககாபழப, தூக்ககமழட, பரப்பரம்மம், உதயசூரியன், 

திருவாளரகதசீயம்்பளழள, காகதபபூஆகயநாடகங்களின்

உளளடக்கத்திழனஆராரிம்கபா்த, தமிழநாடகத்ழதஅரசியல

கருத்தியல்பரசசாரத்திற்கமிகபசபரியஅளவலபயன்படுத்தி

சவற்்றகண்டவரகளிலமதன்ழமஇடம்சபறுகன்றைார

கழலஞர. கழலஞரின்பழடபபாக்கத்திறைனிலநாடகமம்

திழரபபடமம்ஒபபடடளவலசாதழனகளபழடத்்தளளன.



நாளகதாறும்அரசியலபணகாரணமாகத்தமிழைகசமங்கம்

அழலந்ததிரிநதகபாதிலும், நாடகம்எழுதியகதாடு, அதில

நடத்த்தம்அவருழடயநாடகஆரவத்திழன

சவளிபபடுத்்தகறை்த. ஏற்கனகவகமழடபகபசச, இதழகள

ன்லம்தி.ம.கழைகத்தின்மன்னணத்தழலவரகளிலஒருவராக

வளங்கனாலும், கழலஞரநடபபதிலசதாடரந்தஆரவம்

காடடய்ததற்சசயலான்தஅலல. நாடகஆக்கமம்நடப்ம்

என்ப்தகழலரிளளம்மிக்கவரகளுக்ககசாத்தியமான்த. 

நாடகமாடுதலஎன்ப்தஇழவாகக்கருதபபடடசூழைலநிலவய

கவழளியல, நாடகத்திலநடபபழதவருபபமாகக்சகாண்ட

கழலஞரஅடபபழடியலகழலமனம்மிக்கவர. கழலியன்

வழகயவாழக்ழகபபரப்பன்கமன்ழமகழளரிம்

இழவுகழளரிம்வசாரித்திடும்கழலஞரின்கழலஆளுழம, 

பன்மகத்தன்ழமரிழடய்த.

“கழலஞரின்எழுத்்தக்களகாலத்ழதசவன்று

காடடக் கடயழவ, திராவடசமதாயத்தின்கதழவயான

பழடக்கலன்களிலஒன்றைாககவஅவரநாடகங்கழளப

பழடத்தார. தமிழனத்தழலவரஎன்றைஒடடுசமாத்தமான



அவர்தகதாற்றைபசபாலவற்கநாடகாசிரியரஎன்றைமகம்ஒளி

கசரக்கறை்தே”என்றைநாடகாசிரியரககாமலசவாமிநாதனின்

கழலஞரபற்்றயமதிபபடுஏற்்ழடயகத. கழலஞரின்

பழடபபாக்கத்திலநாடகம்என்றைகழலவடவம்சிறைப்படம்

வகக்கறை்த.

கழலஞரின்நாடகப்பரதிகளமன்னிறுத்்தம்சமதாய

மதிபபடுகளமக்கயமானழவ. நாடகப்பரதிஎன்றைநிழலியல

அழவசவளியானகாலகடடத்தி்னக்கம்இன்ழறையசன்கச

சூழைலுக்கமிழடியலமரண்கழளஎதிரசகாளகன்றைன. ஒரு

க்றப்படடஅரசியலகதழவஅலல்தசன்கசநருக்கட

காரணமாகஎழுதபபடடநாடகபபழடபபான்த, 

காலபகபாக்கலசபறுமிடத்ழதமதிப்படகவண்டரிளள்த. 

மா்றவரும்சன்க, அரசியலநிழலழமகளஅதற்ககற்றை

வழகியல்தியவழகபபடடநாடகபபழடப்கழளக்

ககாருகன்றைன.  இத்தகசூழைலலகழலஞரின்நாடகங்கள, ்பரதி

என்றைநிழலியலநளூனவாசகராலஎவவாறுஉளவாங்கக்

சகாளளபபடுகன்றைனஎன்ப்தமக்கயமான்த. மறுவாசிப்பல

நாடகப்பரதியான்த, இன்ழறையசூழைலுக்கபசபாருத்தமானதா



என்ப்தஆய்வற்கரிய்த. ஒருகாலகடடத்திலமக்களின்

சபா்தப்த்திியலசபரும்அதிரவுகழளஏற்படுத்திய

கழலஞரின்நாடகங்களின்சமகாலத்தன்ழமழயக்கண்ட்றய

கவண்டரிளள்த.

ஏசனனிலமன்னரசன்கத்தழடயாகவதிக்கபபடடருநத

ழவதிகசமயசந்றகளஇன்றுவலுவழைந்தவடடன. ன்ட

நம்்பக்ழகஎதிரப், தீண்டாழமஒழப், பாரபபனியஎதிரப்

கபான்றைகருத்தியலகளஇன்றுமக்களிடம்பரவரிளளதால, 

அழவக்றத்தஎதிரப்ப்பரசசாரங்கழளமதன்ழமபபடுத்்தம்

நாடகப்பரதிகளுக்கசபரியஅளவலவரகவற்்இலழல. 

மக்களிடம்வழப்ணரழவஏற்படுத்திடகவண்டஎழுதபபடட

சன்கசசீரதிருத்தநாடகபபழடப்கள, அநதகநாக்கம்

நிழறைகவ்றயவுடன்தானாகசசசலவாக்கழனஇழைந்த

வடுகன்றைன. இதனாலஅநதநாடகபபழடப்கழளமக்கள

்றைக்கணத்்தவடடனரஎன்றுகருதகவண்டயதிலழல. சன்கத்

கதழவழயநிழறைகவற்றும்வழகியலபழடக்கபபடட

நாடகங்கள, ்பன்னரசன்கபபதிவுகளாகமா்றவடுகன்றைன.



கழலஞரின்நாடகங்கழளபசபாருத்தவழரியலஇன்ழறைய

தமிழைகஅரசியலசூழைலுக்கசசிலநாடகங்கள

கதழவபபடுகன்றைன. தமிழைகத்திலகடநதபத்தாண்டுகளாகமத

அடபபழடவாதஅழமப்களகவரன்றைமயன்றுவருகன்றைன. 

சிறுபான்ழமமதவாதஅடபபழடஇயக்கங்கள, 

சபரும்பான்ழமியனரமீதானபயத்தின்காரணமாக

அடங்கசயாடுங்கரிம், அகதகவழளியலதீவரவாதத்ழதப

பயன்படுத்தவும்மயலுகன்றைன. சபரும்பான்ழமியனழர

ஒருங்கழணத்்தஅரசியலலஆதிக்கம்சசலுத்தமயலும்இந்த

மதஅடபபழடவாதிகள, இன்றுதமிழைக்மக்களுக்க

அசசறுத்்தம்சவாலாகவளங்ககன்றைனர. சபா்தவாகமக்கள

மதகவறுபாடுகழளமறைந்தஒருங்கழணந்தவாழந்த

சகாண்டருக்கம்சூழைலலமதசவ்றஊடட, வன்மழறைழயப

பரப்படமயலும்மதஅடபபழடவாதஅழமப்களினால

தமிழைகத்தின்அழமதிக்கஇழடயூறுஏற்படடுளள்த. இத்தழகய

மதசவ்ற்படத்தபாசிசஅழமப்கழளஇனங்கண்டு

ஒ்தக்கடும்மனநிழலழயமக்களிழடகயபரப்படநாடகம்

உளளிடடநிகழகழலகளகதழவபபடுகன்றைன.  கழலஞரின்

நாடகங்கழளமன்மாதிரியாகக்சகாண்டு, மதசவ்ற, அதிகாரம்,



வன்மழறைக்கஎதிராகப்தியவழகபபடடநாடகங்கழளப

பழடத்்தத்தமிழைகசமங்கம்நிகழத்தகவண்டும். அவவழகியல

நாடகஆக்கத்திலகழலஞரஉருவாக்கயதீவரத்தன்ழமழய

நளூனநாடகஆசிரியரகள்பன்பற்றைகவண்டரிளள்த.

1960 களிலகழலஞரஎழுதியகாங்கரஸ்எதிரப்நாடகங்கள, 

இன்ழறையசன்கமாற்றைத்தினாலமதிப்பழைக்கவாய்ப்ண்டு. 

ஏசனனிலஅழவக்றப்படடசன்கசசூழைலலஅன்ழறைய

சன்கத்திலஎதிரவழனயாற்றைகவண்டுசமன்றைகநாக்கல

எழுதபபடடழவயாகம். அவவழகியலதூக்ககமழட, உதய

சூரியன்கபான்றைநாடகங்களசபரும்வழப்ணரழவ

ஏற்படுத்தின. இதனாலககாபமழடநதகாங்கரஸ்அரசாங்கம்

அநதநாடகங்களநடத்்தவதற்கத்தழடவதித்த்த. இன்ழறையச

சூழைலலஅழவவரலாற்றுமக்கயத்்தவம்வாய்நதசமக

ஆவணங்களாகவளங்ககன்றைன. கழலஞரஎழுதிய

மணமகடம், ஒகரமத்தம், சிலபபதிகாரம், பரதாயணம், 

அனாரகல, சாக்ரடஸ், கசரன்சசங்கடடுவன்ஆகய

நாடகங்களஇன்றும்தமிழலமக்கயமானழவ. இன்ழறைய

தழலமழறைியனரின்மறுவாசிப்பலும்அழவ்திய



சபாருழளத்தருவதன்ன்லம்தம்தஇடத்ழதத்தக்கழவத்்தக்

சகாண்டுளளன.

சாதி, சமயரதிியலஏற்றைத்தாழவாகஇருநததமிழசசமதாயத்தில

வழப்ணரழவஏற்படுத்தியதிலகழலஞரின்நாடகங்கள

மக்கயபங்காற்்றரிளளன. “சமதாயசபருமரத்ழதகய

்ழரகயாடஅரித்்தக்சகடுத்திடும்்லலுருவகழளப- 

கபாலத்தனங்கழள, ஏற்றைத்தாழவுகழளஎகதசசதிகாரங்கழளத்

கதாலுரித்்தக்காடடும்கநாக்கடகனதூக்ககமழடநாடகத்ழத

தீடடியருநகதன்…அ்தஎதிசராலத்தபகத்த்றவுப

்பரசசாரத்ழத- சீரதிருத்தக்கருத்்தக்கழளஆளும்காங்கரசால

சசரித்்தக்சகாளளமடயவலழல…தூக்ககமழடக்ககதூக்கக்

கியறுளூசபபடட்தே”என்றுகழலஞரதன்தவாழக்ழகக்

க்றப்பலக்றப்படடுளளார. இநநாடகம்1949-ல

மதன்மதலாகத்தஞ்ழசியலஅரங்ககற்றைபபடட்த. 

அபசபாழு்தகழலஞரின்வய்தஇருபத்ழதந்த. வாலபப

பருவத்திகலகயகழலஞரின்அரசியல, சமதாயசீரதிருத்தக்

கருத்்தகளஅவருக்களவடசவடுத்்தவடடதன்

சவளிபபாடுதான்தூக்ககமழடநாடகம்.  ஆளும்



வரக்கத்தினராலஅ்ததழடசசய்யபபடடசதனில, 

கருத்தியலரதிியலஅநநாடகம்வலுவாகவளங்கய்த

என்பழதப்ரிந்தசகாளளமடகறை்த. அழதத்சதாடரந்த

அவராலஎழுதபபடடநாடகங்களசமதாயவமரசனங்களாக

அழமநதன. மகான்சபற்றைமகன், மணமகடம்கபான்றை

்ழனயபபடடவரலாற்றுநாடகங்களிலும்அரசியல, சமதாய

வமரசனத்ழதமன்னிழலபபடுத்திபபழடபப்தகழலஞரின்

தனித்்தவமானகபாக்காகம். ஏற்கனகவதமிழலநழடசபற்று

வநதசமதாயநாடகங்களில, சமதாயசசீரதிருத்தநாடகம்என்றை

்தியவழகழயஅழுத்தமாகபபழடத்தவரகழலஞரஎன்று

உறுதியாகசசசாலலமடரிம். சமதாயசசீரதிருத்தநாடகத்ழதச

சசயலூக்கமானதாகமாற்்றயழமத்்தபபாரழவயாளரிடம்

சகாதிபழபகயற்படுத்தி, அதன்ன்லம்நிலவும்சன்கஅழமப்க்

க்றத்்தஅடபபழடயானககளவகழளஎழுப்பவவாதிக்கத்

தூண்டுவ்தகழலஞரநாடகங்களின்சிறைப்பயல்கள.

சமதாயசசீரதிருத்தநாடகஆக்கத்திலசவற்்றகண்டகழலஞர, 

1953-ஆம்ஆண்டுஎழுதியபரப்பரம்மம்ன்லம்அரசியலுக்க

மக்கயத்்தவம்தரத்சதாடங்கனார. ்பன்னரஎழுதிய



உதயசூரியன்(1956), காகதபபூ(1967), திருவாளர

கதசீயம்்பளழள(1967), நாகனஅ்றவாளி(1971), ்னித

ராஜ்யம்(1979) ஆகயனமழுழமரிம்அரசியலகருத்தியல

்பரசசாரநாடகங்ககள. “கநரழமகயாடுசமதாயத்ழதபபற்்றச

சிநதிக்கம்ஓரஎழுத்தாளனாலஅரசியலசித்தாநதங்கழளப

்றைக்கணக்கமடயா்தே”என்றைக. ழகலாசபதிியன்கருத்்த

அடபபழடியலகநாக்கம்கபா்த, கழலஞரின்அரசியலநாடகம்

பற்்றயகநாக்கத்திழனப்ரிந்தசகாளளவயலும். நாடடு

வடுதழலக்காகபகபாராடயகாங்கரஸ்கடசி, தமிழைகத்தில

ஆடசிகய்றயஇருப்தஆண்டுகளில, தி.ம.கழைகத்தினராலகீகழை

இறைக்கபபடட்த. இன்்னம் க்றனால1957-ஆம்ஆண்டு

கதரதலலபங்ககற்கதி.ம.கழைகம்பத்தாண்டுகளில1967-ஆம்

ஆண்டுதமிழைகத்தின்ஆடசிழயக்ழகபபற்்றய்த. இத்தழகய

சாதழன்ரிநதிட, மக்கழளத்தம்பக்கம்ஈரத்திட

தி.ம.கழைகத்தினருக்கநாடகமம், திழரபபடமம்மக்கயக்

கருவயாகவளங்கன. உதயசூரியன், காகதபபூ, திருவாளர

கதசீயம்்பளழளஆகயன்ன்றுநாடகங்களும்தி.ம.கழைகத்தின்

சகாளழககழளப்பரசசாரம்சசய்யவும், காங்கரசின்மக்கள

வகராதபகபாக்ழகஅம்பலபபடுத்திடவும்சபரியஅளவல



உதவன. தி.ம.கழைகம்ஆடசிழயக்ழகபபற்்றடக்கழலஞரின்

நாடகங்களமக்கயக்காரணயாகவளங்கரிளளன.

காகதபபூநாடகத்ழதபபற்்ற07.02.67 நாளிடடழடம்ஸ்

ஆங்கலஏடடல'வழைாக்ககாலத்தின்சசன்ழன" என்றை

கடடுழரியலசவளிவநதபகதிகள்பன்வருமாறு: “தமிழைக

ஆடசிியன்எதிரப்சசக்திகளிலமன்னணியலநிற்ப்த

திராவடமன்கனற்றைக்கழைகம். அ்தகதரதல்பரசாரம்சசய்ரிம்

மழறைகயகவறைான்த. மிகபசபரியதிடலஒன்்றன்ன்ழலியல

திரளானமக்களஅமரந்ததிறைநதசவளிஅரங்கலநழடசபறும்

ஒருநாடகத்ழதபபாரக்கறைாரகள. அதழனபபாரத்்தவடடுச

சிரிக்கறைாரகள... இநதநாடகம்'காகதபபூ" திராவட

மன்கனற்றைக்கழைகத்தழலவரஒருவராலஎழுதபபடடுத்

தமிழைகம்மழுவ்தம்நடக்கபபடுவதாகம். கதராழடஉடுத்தி, 

உழழைப்பன்சிறைப்பபற்்றயகபாலபகபசசக்களாலமக்கழள

மயக்கவாக்ககளசபறைமயலும்காங்கரஸ்காரரகளாகஇநத

நாடகத்தின்வலலன், நழகசசழவபபாத்திரங்கள

காடடபபடுகன்றைன.” கழலஞரின்அரசியலநாடகத்தி்னக்க

அன்றுமக்களிழடகயஇருநதசசலவாக்கழனபத்திரிழக



வமரசனம்சரியாகக்கணத்்தளள்த. தமிழைகமக்களின்மனதில

அரசியலமாற்றைத்ழதஉருவாக்கயதிலகழலஞரின்நாடகங்கள

சபரும்பங்கவகத்்தளளன.

கழலஞரின்நாடகங்கள, எம்.ஆர.ராதாநாடகக்கழுவனர, 

திருவாரரமரசசாலநாடகமன்றைம், கதவநாடகசழப, 

எஸ்.எஸ்.ஆர. நாடகக்கழுகபான்றைபலகவறுநாடகக்

கழுவனராலநடக்கபபடடுளளன.  அழவசபா்தஅரங்ககள, 

திறைநதசவளிகமழடகள. கடசிமாநாடுகளிலசபரி்தம்

நிகழத்தபபடடன.  அவற்றுளகடசிமாநாடுகளிலஇரவலும்

மபசபரும்வழைாக்களின்இறுதிியலும்சிலநாடகங்கள

நடத்தபபடடன. சிலநாடகங்களகடசிமாநாடுகளில

அரங்ககற்றைபபடடன. சிலநாடகங்களகடசிக்கநிதி

திரடடுவதற்காகநடத்தபபடடன. 1967 க்கமன்னரபல

இடங்களிலகதரதல்பரசசாரநிதிக்காகவும், கடசிியனருக்கான

வழைக்கநிதிக்காகவும்கழலஞரின்நாடகங்கள

பயன்படடுளளன. கடசிியன்சபாருளிலகமம்பாடடற்காகவும்

கழலஞரின்நாடகங்களஉதவரிளளனஎன்ப்த

கவனத்திற்கரிய்த.



கழலஞருழடயபழடப்களுள, சகாளழகபரப்தலலமிகத்

தீவரமாககருவயாகவளங்கயழவநாடகங்ககளஎன்றை

மதிபபடுதி.ம.கழைகவளரசசிியலகருத்தியலரதிியல

கழலஞரின்நாடகங்களுக்கானபங்கழனளுக்கமாக

வழரயறுக்கறை்த. கழலஞரின்பழடபபாக்கஆளுழமியல

நாடகங்களளூரயத்்தடன்வளங்கரிளளன. உியகராடடமான

உழரயாடலகளன்லம்கழலஞரின்நாடகங்கள, 

பாரழவயாளரகளிடம்உணரசசிபபூரவமானபாதிப்கழள

ஏற்படுத்தின. கழலஞரின்தமிழசமாழஆளுழம

அழுத்தமான்த; பன்மகத்தன்ழமரிழடய்த. பண்ழடயத்தமிழ

இலக்கயத்திலகதாய்நத்லழமரிழடயவராதலால, கற்பழன

ஆற்றைழலவரிநதஅளவலபயன்படுத்திரிளளார; 

அடுக்கசமாழவசனங்களன்லம்பாரழவயாளரகழளத்

வசபபடுத்்தம்சூடசமத்ழதக்ழகயாண்டுளளார. அனாரக்கல, 

கசரன்சசங்கடடுவன், சாக்ரடஸ்கபான்றைஓரங்கநாடகங்களில

சவளிபபடும்அவர்தசமாழமீதானஆளுழம

வலழமயான்த. அதிலும்சாக்ரடஸ்பற்்றயஆளுழம

அழுத்தமானபாதிப்கழளபசபா்தப்த்திியல



ஏற்படுத்தக் கடய்த. மறுவாசிப்பலும்சாக்ரடஸ்நாடக

உழரயாடலகளளடபமானககளவகழளஎழுப்கன்றைன.

சிலபபதிகாரத்ழதநாடகமாக்கரிளளகழலஞரின்மயற்சி, 

தமிழலக்கயவரலாற்்றலமக்கயமான்த.  பண்ழடய

இலக்கயக்கழதழயஎடுத்்தக்சகாண்டுதற்காலசசூழைலுக்கம்

சபாருந்தவதாகமாற்்றயழமத்்த, வவாதகநாக்கலகழலஞர

எழுதிரிளள்ததமிழுக்கவளம்கசரபபதாகம். சங்க

இலக்கயம், பாரதிதாசன்பழடப்களகழலஞருக்கள

ஏற்படுத்தியதாக்கமான்த, அவருழடயநாடகஆக்கத்தில

சவளிபபடடுளள்த.  இ்தஅறுப்தகளிலதமிழஇலக்கயம்

மக்களிழடகயபரவடபசபரி்தஉதவய்த.

கழலஞரின்நழடயான்ததீவரமானகருத்திழனக் கரழமயான

சசாற்களன்லம்சவளிபபடுத்்தகறை்த.  எனகவஅவர, 

சசாற்களின்பயன்பாடுன்லம்ககடபவரின்மனழதசசிநதிக்கத்

தூண்டுகன்றைனவாகஉழரயாடழலஅழமபபதிலஅக்கழறை

சகாண்டருநதார. உழரயாடலகளிலஎண்ணற்றைஉவழமகழளப

பயன்படுத்்ததல, கபாகறைகபாக்கல்ராண, இதிகாசக்

கழதகழளக்ககலசசய்தல, ன்டநம்்பக்ழககழளக்கண்டல



சசய்தல, கழதபகபாக்கலநழகசசழவழயசசாதாரணமாக

இடம்சபறைசசசய்தல, சன்கபபகடகளகபான்றைனகழலஞர

நாடகஆக்கத்திலசிறைப்அம்சங்கள. வழகளுக்கழம

தீடடுவ்தகபாலகழலஞரின்வசனத்திலவடசமாழசசசாற்கள

இடம்சபற்றுளளன. சிலநாடகங்களிலசகாசழசசமாழ

பயன்படுத்திரிளளார. ்ராண, இதிகாசஅலங்காரநழட, 

கடும்பக்கழதகளின்வறைண்டநழடஇவற்்றலஇருந்த

கழலஞரின்நழடமற்்றலும்மாறுபடட்த. தமிழநாடக

ஆக்கத்திலருநதமநதநிழலழயமாற்்றயழமத்்தச, சசயலூக்கம்

மிக்கதாகசமாழழயமாற்்றயழமத்தசபருழமகழலஞழரகய

சாரும்.

நாடகத்ழதபகபாரக்கருவயாகவும், எதிரத்தரப்பனரின்

அரசியலகருத்்தகளிலருந்ததப்ம்ககடயமாகவும், 

கருத்திழனபபரப்ம்ஊ்தகழைலாகவும்பயன்படுத்திய

கழலஞரஎழுதியநாடகங்களின்தனித்்தவம்்பன்வருமாறு: 1) 

தமிழலஅரசியல்பரசாரநாடகங்கழளபசபரியஅளவல

ழகயாண்டுஅதிலசவற்்றயழடநதவர. 2) நாடகத்தின்பயன்

மழுக்கமக்களுக்கான்தஎன்றைசகாளழகரிழடயகழலஞர, 



தமிழநாடகக்கழதசசாலலல, உழரயாடலல்தியபாணழய

வகத்தவர. 3) சமதாயசசீரதிருத்தநாடகங்களிலசாதழன

பழடத்தவர. 4) தமிழலன்டநம்்பக்ழகழயஒழத்்தப

பகத்த்றவுகருத்திழனபபரப்படநாடகங்கழள

பயன்படுத்தியவருளமதன்ழமயானவர. 5) தமிழ, தமிழைர

பண்பாடுஎனத்தமிழழைமன்னிறுத்திபசபருழமகபசகறைதமிழ

மீட்வாதத்ழதநாடகங்களிலமன்னிழலபபடுத்தியவர. 6) 

அரசியல்பரசசாரத்திற்கநாடகத்ழதபபயன்படுத்தியதமிழ

நாடகஆசிரியரகளிலமதன்ழமயானவர. 7) அரசியல

கருத்தியலசவளிபபாடடற்கத்தமிழசமாழியன்நழடியழன

ளூரியத்்தடன்ழகயாண்டுளளார.

***



80 ்ளன் பளடு்ள: 
இரைண்ளடொக இன்னிுங

மரளிக்கண்ணன்

1980 களின்ஆரம்பத்திலஒருங்கழணநதம்தழர

மாவடடத்திலஇருநதஎங்களஊரானவத்தலகண்டல

ஆண்களுக்கானகலலூரிகயகழடயா்த. திண்டுக்கல, உத்தம

பாழளயம்பகதிகளிலகலலூரிஇருநதாலும்

சபரும்பாலானவரகளம்தழரக்கசசன்றுதான்படபபாரகள. 

சபரும்பாலும்எலலாத்திழரபபடங்கழளரிம்ம்தழரியகலகய

பாரத்்தவடுவாரகள. 1982 வாக்கலநான்சிறுவனாகஇருநத

கபா்த, அவரகளின்வழயாககவசினிமாக்கழதகழளககடடுக்

சகாளகவன். அபகபா்ததான்ஒருநாளஅண்ணாதிகயடடரில

தூக்ககமழடகபாடடருக்காங்க, கபாகறைாம்வர்றயா

என்றைாரகள. அ்தஒருடூரிங்திகயடடர. ஊழரவடடு

ஒ்தக்கப்றைத்திலஇருநத்த. மாழலக்காடசிமடந்த



வரும்கபாகதஇருடடவடும்என்பதாலபலரசசலல

மாடடாரகள. என்ளூடடலஅநதஅன்ணன்களஅ்னமதிவாங்க

என்ழனஅழழைத்்தபகபானாரகள.

 

அ்தவழரநான்கண்டருநததிழரயரங்கசூழைலுக்கம்தூக்க

கமழடதிழரியடபபடடருநததிழரயரங்கசூழைலுக்கம்சபரிய

வத்தியாசம்இருநத்த. சபண்களமிகக்கழறைவாககவ

இருநதாரகள. இளவய்தஆண்களின்நடமாடடமம், திமக

கடசிக்கழறைகவடடகடடயவரகளின்நடமாடடமம்அதிகமாக

இருநத்த. தழலவரவசனத்்தக்காகவநகதாம்என்கறைகபசகச

பரவலாகககடகமடநத்த. படத்தின்நாயகன்சநதிரகசகர. 

அபகபா்தசிவப்மலலகபான்றைபடங்களின்ன்லம்

மக்களிழடகயஅ்றமகமாகஇருநதார. தூக்ககமழடபடம்

சபரியசவற்்றழயபசபறைாவடடாலும்கடசிக்காரரகள

இழடகயசநதிரகசகருக்கநலலஅ்றமகத்ழதசபற்றுத்தநத்த. 

தூக்ககமழடபடம்அகதசபயரிலானகழலஞரின்நாடகத்ழத

அடபபழடயாகழவத்்தபடமாக்கபபடடருநத்த. அரச, 

அழமப்களுக்கஎதிராககபாராடும்ஒருவன்என்னபாடு

படுவான், இருந்தம்எபபடஅவன்பணந்தகபாகாமல



இருக்கறைான்எனஎபபடஒருவரசகாளழகக்காகவாழை

கவண்டும்எனக்காடசிபபடுத்தியபடம்.

பராசக்தி, மகனாகராபடங்களின்வசனத்தாலஎலகலாழரரிம்

கவனிக்கழவத்தகருணாநிதிமீண்டும்தன்வசனத்தால

பலழரரிம்திழரயரங்கற்க கடடவநதார. தமிழசினிமா

வளம்பரம்என்ப்தகதாநாயகழனமன்னிறுத்திகயஇருக்கம். 

அடுத்்தஇழசஅழமபபாளர, இயக்கநர, நாயக, நழகசசழவ

நடகரகளஎன்றுஇருக்கம். வசனகரத்தாழவமன்னிறுத்தி

மடடும்திழரபபடவளம்பரம்சசய்தசதலலாம்நடநத்த

கருணாநிதிக்கமடடும்தான். சமீபத்திலவருத்தபபடாவாலபர

சங்கம்படவளம்பரத்திலஇயக்கநரராகஜஷின்வசனத்தில

எனவளம்பரங்களிலகசரத்்தஇருநதாரகள. ஆனாலகழலஞர

வசனம்எழு்தம்படங்களுக்கஅவரமடடுகமதிழர

வளம்பரங்களிலமக்கயத்்தவம்சபற்்றருநதார.

தூக்ககமழடபடத்ழதஅடுத்்தகழலஞரவசனத்திலவந்த

அழனவழரரிம்கவனிக்கழவத்தபடம்பாழலவன

கராஜாக்கள. அநதபபடம்சவளியான1986லதான்

உளளாடசிகதரதலகளநழடசபற்று, எதிரிலஅதிமக, 



காங்கரஸ் கடடணஇருந்தம்திமகக்றப்படத்தக்க

சவற்்றழயபசபற்்றருநத்த. வரதாஎனமழலயாளத்தில

சவளியாகசவற்்றசபற்்றருநதஅரசியலபடத்ழதசத்யராஜ், 

்பர், லடசமி, ஜனகராஜ்ஆககயாழரழவத்்தமணவண்ணன்

இயக்கனார, 1986 தீபாவளிக்ககமலஹாசனின்்ன்னழக

மன்னன், ரஜினிகாநதின்மாளூரகனாடுதிழரக்கவநத

பாழலவனகராஜாக்களநூறுநாடகளஓடயசவற்்றப

படமான்த. சமகாலஅரசியழலழவத்்தஎடுக்கபபடடபடம். 

அரசியலவாதிக்கஎதிராகஒருபத்திரிக்ழகஆசிரியர

(சத்யராஜ்), ஓரஐஏஎஸ்அதிகாரி(லடசமி) ஆககயார

கபாராடும்கழத.

கழலஞரின்ஆரம்பகாலபடங்களிலஇருக்கம்அடுக்கசமாழ,

தூயதமிழவசனங்களிலஇருந்தபாழலவனகராஜாக்களின்

வசனம்கவறுபடடருநத்த. அபகபாழதயகபசசசமாழ

வழைக்ககலகயவசனம்இருநத்த. தூக்ககமழடபடத்திலும்

அபபடத்தான்என்றைாலும்அதிலநீளமானவசனங்களஅதிகம்

இருநத்த. ஆனாலபாழலவனகராஜாக்களிலஅநதக்

களத்திற்கஏற்றைாரகபாலவசனம்இருநத்த.



பாழலவனகராஜாக்களின்சவற்்றஅடுத்தடுத்்தபலபடங்கள

கழலஞரவசனத்திலசவளிவரஉத்கவகமாகஇருநத்த. பாசப

பறைழவகள, பாடாதகதனிக்கள, நியாயத்தராச, நீதிக்க

தண்டழன, காவலுக்கசகடடகாரன்என. இதில

சபரும்பாலானழவமழலயாளரகமக்ககளதாம். 

1969லகழலஞரஆடசிபசபாறுப்க்கவரும்மன்னரசீரான

இழடசவளிியலஅவரவசனம்எழுதியபடங்களவந்த



சகாண்டுஇருநதன. ஆடசிபசபாறுப்ஏற்றை்பன்னரஅவர

வசனம்எழுதியபடம், அவரமகன்மகமத்்தநடத்த

்பளழளகயா்பளழள. அதன்்பன்அவரபலஆண்டுகள

இழடசவளிவடடருநதார. ்பன்னரதூக்ககமழடநாடகத்ழத

படமாக்கனார. ஆடசிியலஇலலாதகபா்த்திதாகவாக்களிக்க

வய்தக்கவருபவரகழளகவரந்தஇழுபபதிலசணக்கம்

இருக்கக் கடா்தஎன்பதற்காககவஅவரஆடசிபசபாறுப்பல

இலலாதகபா்தசதாடரசசியாய்த்திழரபபடங்களுக்கவசனம்

எழுதிஅடுத்ததழலமழறைியடம்தன்ழனஅ்றமகபபடுத்திக்

சகாண்ட்தகபாலகவஎனக்கத்கதான்றும்.

1972லதிமகவலஇருந்தஎம்ஜியார்பரிந்தசசன்று

அதிமகழவஆரம்்பத்த்பன்னரன்ன்கறைகடசிகளதான்வாக்க

சதவகதம்வலுவாகஇருநதகடசிகள. திமக, அதிமக, 

காங்கரஸ். இதிலகாங்கரஸ்கடசிஇழளஞரகழளஇழுபபதில

்பன்தங்கஇருநத்த. திமகசதாடங்கபபடடதிலஇருநகத

காங்கரஸுக்ககதய்்பழறைதான். ஆனாலஅதிமகவற்க

இழளஞரகளகசரந்தசகாண்கடஇருநதனர. அதற்க

எம்ஜியாரின்கவரநதிழுக்கம்தன்ழமரிம், ்பன்னரசதாடரந்த



ஆடசிியலஇருநத்தம்காரணமாகஇருநத்த. ஆனால

திமகவற்கஅதன்சகாளழகககள்்தவாக்காளரகழள

கவரநதிழுக்கம்சக்தியாகஇருநத்த. 

அதன்சகாளழககழளசதாடரசசியாகமக்களிடம்சகாண்டு

கபாய்கசரக்ககவண்டயகடடாயம்திமகவற்கஇருநத்த. 

எம்ஜியாரதனக்கவநத கடடம்கழறையத்சதாடங்கயழதப

பாரத்்தசஜயலதாழவகடசிக்கஅழழைத்்தவநதார. 

கழலஞகராஅடுத்ததழலமழறைஆடகழளவசீகரிக்கதன்

எழுத்்தக்கழளகயநம்்பனார. 80 களிலகழலஞரஎழுதிய

படங்கழளஅபபடத்தான்பாரக்கமடகறை்த.

பாசபபறைழவகள, பாடாதகதினக்களஆகயபடங்களஅரசியல

சார்இலலாதகடும்பகழதயம்சம்உளளபடங்கள. 

இரண்டற்கம்சபண்கள கடடம்அதிகமாகவநத்த. படத்தின்

்தவக்கத்திலபடத்ழதபபற்்றயகழலஞரின்சிறுஉழர

ஒளிபரபபாகம். அம்மாக்ககளாடுவரும்சிறுவர, சிறுமியரயார

இவர? என்றுககடடுத்சதரிந்தசகாளவாரகள. நியாயத்தராச, 

நீதிக்கதண்டழனஇரண்டுபடங்களும்கபாராடடஅரசியல

சார்ளளதிழரபபடங்கள. கழலஞரன்ன்றைாம்மழறையாக



1989லஆடசிபசபாறுப்ஏற்றை்பன்னரவசனம்எழுதியபடம்

காவலுக்கசகடடக்காரன். ்பர்–நிகராஷாஇழண. இநதப

படத்திலும்சமகாலகபசசசமாழியலவசன்ங்களஇருநதாலும், 

ஒருசரித்திரநாடகத்ழதகழலஞரஇதிலஎழுதிியருபபார. 

1985 க்கப்பன், சிவாஜிககணசன்மழுகநரஹகராவாக

நடபபதிலஇருந்தசற்றுஒ்தங்கியருநதார. அபகபா்த

அவருக்கநலலகணசித்திரகவடங்களசகாடுக்கபல

இயக்கநரகளதயங்கனாரகள. இவழரஎபபடகவழல

வாங்கவ்தஎன. அகதகபால2000 க்கப்பன்னரவநத

இயக்கநரகளுக்கஇழளயராஜாவடம்கவழலவாங்கவதில

தயக்கம்இருநத்த. கழலஞர20 வயதிகலகயவசனகரத்தாவாக

ஆளுழமயாகஇருநதவர. அதன்்பன்மதலஅழமசசரவழர

சசன்றைவர. அவரிடம்எபபடஅுகவ்தஎனஅடுத்த

தழலமழறைஇயக்கநரகளுக்கஒருஇயலபானதயக்கம்இருந்த

சகாண்கடியருநத்த. கமலும்எம்ஜியாரஆடசிியலஇருநத

காலத்திலகழலரிலகனரிலசிலகரகழலஞழரஅுகனர. 

அநதஅளவுக்கஎம்ஜியாரின்சரவாதிகாரத்தன்ழமமீ்த

திழரத்்தழறைியனருக்கபயம். இ்தகபான்றைகாரணங்களால



கழலஞரவசனம்எழு்தவதிலஒருஇழடசவளிஇருந்த

சகாண்கடஇருநத்த. 

கமலும்கழலஞரின்வசனத்்தக்கானகதழவரிம்அநத

திழரக்கழதியலஇருக்ககவண்டும். அபபடஇருநதாலதான்

எழுதியவருக்கபசபருழம. அ்தகபான்றைவலுவானகழத, 

திழரக்கழதகளகழலஞரிடம்வந்தகசரவலழல. கழலஞர

எழு்தம்வசனங்கழளதவ்றலலாமலஉசசரிக்கக் கடய

நடகரகளும்80 களிலகழறைகவ. நிகராஷாவற்கஅவர்த

அக்காராதிகாதான்காவலுக்கசகடடக்காரனிலகரல

சகாடுத்தார. சிவாஜிககணசன், எஸ்எஸ்ராகஜநதிரன்கபால

கழலஞரின்வசனத்ழதவலுவாககபசக் கடயவசீகரமான

கதாநாயகரகளகழறைந்தசகாண்கடவநதாரகளதமிழ

திழரரிலகல. 

இபபடத்தான்அழமநத்ததிழரபபடங்களிலகழலஞரின்

இரண்டாம்இன்னிங்ஸ். அத்தழனபணகளுக்கஇழடியலும், 

சூழைலகளமா்றரிம்சதாடரந்தபங்களித்்தக்சகாண்டருநதகத

சாதழனதான். ஆனாலகழலஞரின்ஆற்றைழல

பயன்படுத்தக் கடயஇயக்கநரகளகழறைவாககவஅவழர



அுகனர. இலலாவடடால்பற்காலத்திலும்கழலஞரின்

வசனம்ஒருசபஞ்சமாரக்காகமற்றைவரகளுக்கஇருநதிருக்கம். 

***



பிததிூரகர்ியொுர்: ்ரலைஞர் 
விரகபிய  அரளடியொுக

சஜ. ராம்க

“சவளழளசடழட, சவளழளகவஷ்ட. நடுவகடுஎடுத்்தசீவ

இருபபார. பத்்தஅணாதான்சநதா. ழகயாலஎழுதிய

பத்திரிழகழயகநரகலகயசகாண்டுவந்தசகாடுபபார. அநதப

பத்திரிழகக்கஎங்கஅபபாவும்சநதாதாராகஇருநதாரே”என்று

நிழனவு கரநதாரஅநதபசபரியவர. திருத்்தழறைபபூண்டழய

அடுத்தகளபபாலஎன்்னம்கராமத்ழதகசரநதவர. கசசனம், 

நீரமழள, சசருகளத்தூர, சபருகவாழநதான், சநம்கமல, 

இருளநீக்கஎனஎநதஊருக்கம்கருணாநிதிநடந்ததான்சநதா

கசரத்திருக்கறைார. திருக்கவழளழயசற்்றரிளளழவ, 

காவரிியன்கழடமழடபகதிழயசகசரநதகராமங்கள. ்பன்

தங்கயபகதிகள. சபரும்பாலனஇடங்களிலஇன்றும்சாழல



வசதிஇலழல. 70 ஆண்டுகளுக்கமன்னரஎபபட

இருநதிருக்கம்என்பழதகற்பழனசசய்்தசகாளளலாம்.

மாணவகநசன், கருணாநிதிஎன்்னம்13 வய்தஇழளஞனின்

மதலகழைநழத. ழகசயழுத்்தபபத்திரிக்ழககளநடத்்தவ்த

என்ப்த, தபாலதழலகசகரிபப்தகபான்றைபரவலான

சபாழு்தகபாக்காகஇருநதகாலகடடம்என்றைாலும், 

திருக்கவழளகபான்றை்பன்தங்கயபகதிகளிலருந்தஒரு

்பற்படுத்தபபடடவகபழபசகசரநதஇழளஞனாலஇ்த

சாத்தியபபடுத்தபபடட்த. வவசாயம், வறுழமதவரகவறு

எ்தவும்சதரியாதகழடமழடவவசாியகளமத்திியலவாசிப்

பழைக்கத்ழதஉண்டாக்கமடரிம், அரசியலவழப்ணரவு

ஏற்படுததமடரிம்என்றுஅநதஇழளஞன்நம்்பய்த

மடடுமலலாமல, பலஆண்டுகளஅழதகநாக்க, தீவரமாக

உழழைத்த்தம்நம்ழமஆசசரியபபடுத்்தம்வஷயம். 

ஏன்மாணவகநசன்? கருணாநிதிஅழததிடடமிடடு

உருவாக்கயதாகசசாலலவடமடயா்த. கருணநிதிியன்

கபாரக்கணமம், ்படவாதகணமம்தான்அவர்த

எழுத்்தபபணக்க்பளழளயாரசழஇடடழவ. தன்்னழடய



எதிரபழப, அழுத்தநதிருநதமாகபதிவுசசய்யகவண்டும்

என்கறைஉநத்ததகலஅதற்ககாரணமாகஇருநதிருக்கம். 

அ்ததான்திருவாரரககாியலுக்கஆன்மீகசசசாற்சபாழவுக்க

வநதிருநதகருபானநதவாரியழரஎதிரக்கழவத்த்த. அவர்த

பக்தரகள கடடத்்தக்கநடுகவ்கந்த, கடவுளமறுபழப

வலரிறுத்தி்தண்டு்பரசரத்ழதவநிகயாகக்கழவத்த்த. 

தன்்னழடயஎதிரபழபமாணவகநசன்ன்லம்வலுவாகபதிவு

சசய்வ்ததான்அவர்தகநாக்கமாகஇருநதிருக்ககவண்டும். 

வடபாதிமங்கலபளளிபபடப்க்க்பன்னரதிருவாரர

வநதகபா்தம், அவகரகநரடயாகபளளிகசரக்ழகக்க

வண்ணப்பத்தார. கபாரக்கணமம், யாழரரிம்சாரநதிராத

தன்ழமரிம்தான்அவழரஇயக்கியருக்கறை்த. தழலழம

ஆசிரியர, கஸ்தூரிஐயங்காரமறுத்தகபா்த, பளளிியலஇடம்

தராவடடாலகமலாலயக்களத்திலவழுந்தவடுகவன்என்று

மிரடடத்தான்இடத்ழதசபற்றைார. எத்தழனகயாபளளிகள

இருக்கம்கபா்த, இநதபபளளிியலதான்இபபடத்தான்

படபகபன்என்றுவாழக்ழகழயஅவகரகதரநசதடுத்தார.



அத்தழகய்படவாதகணம்தான், பளளிியலபடக்கம்கபாகத

அவருக்கஅரசியலஆரவத்ழததூண்டவடட்த. இநதி

வகப்கழள்றைக்கணத்்த, இநதிக்கஎதிராகளூதிகளிலசகாட

்படத்்தஊரவலம்சசலவ்தம், இநதிவகப்களகவண்டாம்

தழலழமஆசிரியரிடம்ககாரிக்ழகம்னஅளிபப்தம்அன்ழறைய

அரசியலசூழைலாலவழளநதழவதான். இழளழமபபலயாக

அவரசசய்தழவதான். ஆனால, அவருக்களஇருநத

எழுத்தாளன்என்்னம்மகம்தான்அவழரமற்றைவரகளிடமிருந்த

தனித்்தக்காடடய்த.  

அன்றைாடஅரசியலக்றத்்தஅவரஎழுதிய்தண்டு

்பரசரங்ககள, அவழரமாணவசம்கமளனத்திலகசரத்தன. 

தீவரஅரசியலலஆரவமளளமாணவரகளின் கடடழமப்

அ்த. ஒத்தசிநதழனரிளளவரகளஒன்றைாகஅணதிரண்டதால

கருணாநிதிரிம்உற்சாகமாகசசயலபடடார. மாணவ

சம்கமளனத்தின்நிகழசசிநிரல, தீரமானங்கழளஅவரதான்

எழுத்்தவடவலசகாணரநதார. காங்கரஸ்தழலழமியலான

இநதியசதநதிரபகபாராடடத்திற்கஎதிரநிழலியலஇருநத

மாணவசம்கமளனநடவடக்ழககள, சமலலசமலல



கதசியவாதம், கம்யூனிஸத்ழதகநாக்கசசன்றைகபா்த

அதிலருந்தவலக, தமிழநாடுமாணவரமன்றைம்என்்னம்

அழமபழபரிம்கருணாநிதிகயமன்நின்றுஆரம்்பத்தார. 

தனித்தகரல, உரத்தகரல!

திராவடர, தமிழைரககாஷசமலலாம்அபகபா்தசிறுபான்ழம

கரலாகஒலத்தகாலம். கதசியஅழமப்களசாரபாக

ஏராளமானசிறுபத்திரிக்ழககள, நாகளடுகள

வந்தசகாண்டருநதகபா்த, அவரகளுக்ககபாடடயாகமாணவ

கநசன்என்்னம்ழகசயழுத்்தப்பரதிழயஆரம்்பத்தார. 

மாணவகநசன்என்்னம்சபயழரகதரநசதடுத்ததில

ஆசசரயமிலழல. தமிழைரகநசன்எ்னம்மாதபபத்திரிக்ழக

சவளியாகக்சகாண்டருநத்த. கநசன்என்்னம்சசால, 

தமிழநாடழடக்கடந்ததமிழைரகளவாழும்சதற்காசிய

பகதிகளிலும்்பரபலமான்ததான். 1924 மதலதமிழகநசன்

எ்னம்சசய்தித்தாளமகலசியாவலும்்பரபலமாகஇருநத்த. 

அநதசசய்தித்தாளிலஅரசியல, சினிமா, வழளயாடடுஎன

சகலமம்உண்டு. அ்தகபான்றைசதாருசசய்தித்தாளாக



உருசவடுக்ககவண்டுமஎன்கறைவருபபத்திலஅபபடசயாரு

சபயழரகதரவுசசய்திருக்கலாம். 

மாணவகநசன், தமிழநாடுமாணவரமன்றைத்திற்காக

ஆரம்்பக்கபபடடாலும், அ்தகழலஞரின்ஒன்கமன்கஷா. 

ஒவசவாருவரிழயரிம்அவகரகதரநசதடுத்்தஎழுதினார. 

அவகரககலசசித்திரங்களவழரநதார.

கசலத்திலருந்தஅபகபா்தசவளியாகக்சகாண்டருநத

சபரியாரின்கடயரசபத்திரிக்ழகியலகாஞ்சி்ரத்திலருந்த

அண்ணா்தழரசதாடரந்தஎழுதிக்சகாண்டருநதார. 



கடயரசவலதா்னம்எழுத, கருணாநிதிஆழசபபபடடார. 

அதற்கானமயற்சிகழளஎடுத்தகபா்த, அண்ணா்தழரதடுத்்த, 

படப்தான்மக்கயம்என்றுஅ்றவுழரசசய்ததால்பன்வாங்க

கவண்டியருநத்த. கடயரசவலஎழு்தவ்தஎன்்னம்

லடசியத்ழதநிழறைகவற்றுவதற்காகமாணவகநசனிலஎழுதி, 

பியற்சிஎடுத்தக்சகாண்டருக்கலாம். 

40 ரபாய்சம்பளம்தருககறைன், கசலத்திற்கவந்ததங்க, 

கடயரசபத்திரிக்ழகசம்பநதமானகவழலகழள

பாரத்்தக்சகாளஎன்றுசபரியாரஅழழைத்த்தம, எழதரிம்

கயாசிக்காமலகசலத்திற்ககளம்்பயதற்ககாரணம், கடயரச

என்்னம்பத்திரிக்ழகியன்மீ்தஅவருககஇருநதகவரசசிதான். 

சம்பளம்தருவதாகசபரியாரசசாலவார, ஆனாலதரகவ

மாடடாரஎன்றுஎலகலாரும்சசான்னாரகள. அ்ததான்நடநத்த.

உணவு, தங்கமிடம்சசலவுஎன்சறைலலாம்20 ரபாழய

்படத்்தக்சகாண்டுஎஞ்சிய20 ரபாழயமடடும்தருவதாக

சபரியாரஒப்க்சகாண்டார. அநத20 ரபாழயசபறுவதற்கம்

ஏகபபடடஅழலசசல. எழுத்்தபபணகயகவண்டாம்என்று



மடவுசசய்ரிமளவுக்கஏகபபடடஅழலக்கழப்கள, மன

வருததங்கள. 

இழசகவளாளரகடும்பத்ழதசகசரநதஒருவர, எழுத்்தப

பணழயத்கதரநசதடுத்தகதஆசசரயமானவஷயம். 

கருணாநிதிியன்கடும்ப்பன்னண, அவழரஒரு

இழசக்கழலஞராககவஉருவாக்கியருககம். அழதரிம்மீ்ற

எழு்தவ்தஎன்றுஅவரமடசவடுத்தகதமிகபசபரிய

மாற்றைத்திற்கானசதாடக்கம். ஏராளமானநாதஸ்வர, தவல

வத்வான்கழளஉலகற்கதநத்ததஞ்ழசமண். கருணாநிதிியன்

கடும்பமம, இழசகயாடு்பன்னிப்பழணநதகடும்பம்தான். 

நாதஸ்வரசக்கரவரத்திட.என். ராஜரத்தினம்்பளழள, இழச

கவளாளரகளுக்கதனிசயாருசகௌரவத்ழதசபற்றுத்தநதவர. 

இவருக்கஇழசியலஏராளமானகருக்களஉண்டு. 

திருவாடு்தழறைமாரக்ககண்ட்பளழள, கீரினரமத்்தப்பளழள

எனபடடயலலதிருக்கவழளமத்்தகவலரும்உண்டு. 

மத்்தகவலர, கருணாநிதிியன்தநழதயார!

கருணாநிதிக்கம்ஏராளமானகருக்களஉண்டு. கடயரச

பத்திரிக்ழகியலஅண்ணா்தழரஎழுதியஎழுத்்தக்களஅவழர



கவரநதனஎன்றைாலும்அவர்தமதலஆதரசநாயகன்

அண்ணா்தழரஅலல. படடுக்ககாடழடஅழைகரிசாமிதான். 

தஞ்ழசவடடாரத்திலநடத்தபபடடசயமரியாழதக்

 கடடங்களிலபடடுக்ககாடழடஅழைகரிதான்

மன்னிழலபபடுததபபடடார. எ்தழககமாழனகழள

கதம்பமாககடட, அடுக்கசமாழியலஉணரசசிகரமாககபசிய

அழைகரிசாமிியன்கபசச, கருணாநிதிழயகவரநதத்த. 

சநடுஞசசழயன், அன்பழைகன்எனதஞ்ழசமாவடடத்ழதச

கசரநதஅழனத்்ததிராவடஇயக்கதழலவரகழளரிம்

தன்்னழடயகமழடபகபசசாலவசபபடுத்தியவர

படடுக்ககாடழடஅழைகரி. அநதவழகியலகருணாநிதிமதலல

கபசசாளராகத்தான்ஆகியருக்ககவண்டும்.  

கபசசாளராவதற்கமதற்படஎழுத்தாளராவ்தஎன்பழத

கருணாநிதி்ரிந்தழவத்திருநதார. அடுக்கசமாழநழடக்க

அடபபழடயானவஷயம், எழுத்்ததான். எழுதிபழைகவடடால,

அழதகமழடியலகபசசாகநிகழத்திக்காடடுவ்தசலபம். 

சிலழரசசிலகாலம்ஏமாற்றைலாம்; பலழரபபலகாலம்ஏமாற்றை

மடயா்த- இழதஎழுதிழவத்்தவடடுகபசவ்தசலபம். 



அ்ததான்அன்ழறையகாலகடடத்தின்கதழவயாகஇருநத்த. 

எழதரிம்மதலலஎழு்தவ்தஎன்றுமடசவடுத்தமன்

நகரநதாரகருணாநிதி. அ்தகபசசாகஇருநதாலும், நாடகமாக

இருநதாலுமசரி. மதலலஉடகாரந்தஎழுதிழவத்்தவடுவ்த. 

கருணாநிதிியன்ஜீவாதாரகதழவழயநிழறைகவற்்றய்தஅவர்த

எழுத்்ததான். கடயரசபத்திரிழகன்லமாகவருமானம்வராத

கநரத்தில, கவறுவாய்ப்கழளகதடஆரம்்பத்தார. கசலத்ழத

ழமயமாகக்சகாண்டுசசயலபடடபடநிறுவனங்களின்

படங்களுக்கவசனம்எழு்தம்வாய்ப்வநத்த. ககாழவ

சிங்காநலலூரிலபத்்தரபாய்வாடழகக்கஒருளூடு்படத்்த, 

ஊரிலருந்தமழனவழயரிம்அழழைத்்தவந்த, சினிமா

வாழக்ழகழயநம்்பக்ழககயாடுஆரம்்பத்தார. அ்பமன்யூ

எ்னம்்ராணபபடம்என்றைாலும்்்தழமயானவசனங்கழள

எழு்தம்வாய்ப். ஆனால, படழடடடலலஅவரசபயர

இடம்சபறைவலழல. 

அடுக்கசமாழகபசசக்கஎழுத்்தமக்கயம்என்பழத்ரிந்த

சகாண்டழதபகபால, திழரபபடவசனத்திற்கதிழரக்கழத

மக்கயம்என்பழதரிம்்ரிந்தசகாண்டார. வசனம்எழு்தவழத



தற்காலகமாகஒ்தக்கழவத்்தவடடு, திழரக்கழதியலகவனம்

சசலுத்தினார. ‘ககா’சவனக்கதறும்சநதிரமதி, ்தடத்்தத்

்தவளும்்தியலுரியபபடும்திசரௌபதிஎனஅவர்தவாரத்ழத

ஜாலங்ககளகாடசிகளாகவரிநதன. திழரக்கழதமற்றும்

வசனகரத்தாஎன்்னம்அழடயாளம்அவருக்கசபரி்தம்

ழகசகாடுத்த்த. 

மாடரன்திகயடடரஸ்ட.ஆரசநதரகமவரும்்ப, மன்வந்த

கருணாநிதிியன்மநதிரிகமாரிநாடகத்ழததிழரபபடமாக்க

மன்வநதார. திருவாரரிலஇருநதகருணாநிதிழயமழறைபபட

அழழைத்தகபசினார.  திழரக்கழதவசனம்அழனத்்தம்

கருணாநிதிகயஅழமத்்தக்சகாடுத்தார. இயக்கய்தஎலலஸ்

ஆரடங்கன். நடகர, நடழக, இயக்கநருக்கஇழணயாக

திழரக்கழதவசனகரத்தாஎன்்னம்சதாழலளடபபபணழய

பலரும்திரும்்பபபாரக்கழவத்தார. வசனகரத்தாவாககதாற்றை

கருணாநிதி, மீண்டும்மயன்றுதிழரக்கழதவசனகரத்தாவாக

சஜியத்்தக்காடடனார. வசனநழடியலகருணாநிதிசகாண்டு

வநதமாற்றைங்ககள, இன்றுபன்சடயலாக்என்று

்பரபலமழடநதிருக்கன்றைன.



“நான்எடடாதபழைம்ே”“நான்சவடடும்கத்திே”

“ழவரக்கத்தியாகஇருக்கலாம்வியற்்றலகத்திக்சகாளள

மடயா்தே”

“நன்்றசகடடநரிக்கடடநீசசலசதரியாதமீன்கடடே”

வளவளசவன்றுவாரத்ழதகளிலவரணக்காமல, சசாலல

வநதழத,  கராகசசாலலயவதத்திலவத்தியாசம். வாரத்ழத

ஜாலசமன்றைாலும்அதிலஒருஉடசபாருள. அ்தகவகாடசிழய

நகரத்திய்த. தமிழசினிமாகாடசியழமப்பலஒருசபரும்

மாற்றைத்ழத, தனிசயாருஆளாகக்சகாண்டுவநதவர

கருணாநிதி. 

கழத, வசவுகருணாநிதிஎன்றுகண்டலடக்கபபடடார. 

கருணாநிதிியன்வசனம், அரசியலமடடுகமகபசிய்தஎன்்னம்

்ரிதலபரவலாகஇருககறை்த. ஆனால, அரசியழலத்

தாண்டரிம்எழுதிியருக்கறைார. கருணாநிதிியன்ஒகரமத்தம், 

ஒருகாதலநாடகம். ஆனால, அதிலும்அரசியலஉண்டு. 

்ராணமம்உண்டு. வ்பஷீணன்பாத்திரம்தான்வலலன். 

அரசியலவசனங்களும்உண்டு. கண்ட்தம்காதலஒழக



என்்னம்தழலப்பலகருணாநிதிஎழுதிய்தகாதலநாடகம்

அலல; நழகசசழவநாடகம். அதிலும்அரசியலஉண்டு. 

சீதாழவதிசரௌபதியாக்க, ்ராணங்கழளகண்டல

அடத்திருக்கறைார. ராமாயணத்ழதகண்டலடத்்த, 30 

ஆண்டுகளிலஏராளநாடகங்களஆக்கயவரகழலஞர

ஒருவராகத்தான்இருபபார. 1978ல கடபரதாயணம்என்றை

சபயரிலராமாயணத்ழதககலசசய்்தஒருநாடகத்ழத

அரங்ககற்்றியருக்கறைார.  

தமிழைகத்தின்வரலாற்றுநாயகரகழளபாமரரகளுக்கசகாண்டு

கசரத்தவரகழலஞரஎன்்னம்ரஜினிியன்கருத்்த

மக்கயமான்த. தமிழசினிமாவலும், ஊடகத்்தழறைியலும்

்ராணங்களும், ்ராணநாயகரகளுகமஅன்றும், என்றும்

மன்னிழலபபடுததபபடடாரகள. பாரிம்்லபண்டாரக

வன்னியன்என்சறைலலாம்தழலப்படடு, பாழளயக்காரரகளின்

வாழக்ழகழயபதிவுசசய்தவரகருணாநிதி. அவர்த

அரசியலுககஅ்தகதழவயாகஇருநத்தஎன்று

சசாலலபபடடாலும், கவறுயாரும்சசய்யாதசூழைலல



மக்கயமானதாகறை்த. தன்்னழடயகடும்பத்திலருந்த

சவளிவரும்கங்கமம்இதழலசதாடரந்தஎழுதினார.  

தினமம்இபபடசமாழழயக்ழகயாண்டதமிழபபழடபபாளி

தமிழைகஅரசியலலகவறுயாரும்இலழலஎன்பார

அகசாகமித்திரன். தினமம்எழு்தவ்தஎன்ப்த

சாமானியரகளுக்கசாத்தியபபடாதவஷயம். அ்தவும்ஒரு

சபரும்அரசியலஇய்ககத்தின்தழலவராக50 ஆண்டுகள

சதாடரந்தபணயாற்்றயவர. தன்்னழடயதளளாதவயதிலும்

தினமம்தன்்னழடயதழலப்பளழளயானமரசசாலக்காக

எழுதினார. எழுத்ழதரிம், கபசழசரிம்ஒருங்கக

அழமத்்தக்சகாண்டசவற்்றகரமானஅரசியலவாதி

எவருமிலழல.

கருணாநிதிஏன்எழுத்ழதகதரநதடுத்தாரஎன்ப்ததான்

எனக்களநீண்டகாலமாகஇருநதககளவ. இழசகவளாளரகள

கடும்பத்கதாடுபழைகய்பன்னரதான்காரணம்சமலல்படபட

ஆரம்்பத்த்த. தன்்னழடயகடுமபத்தின்இழசப்பன்னண, 

வாழக்ழகசசூழைலலருந்தமற்்றலும்வலகியருந்த, தன்ழன



வத்தியாசபபடுத்திக்சகாளளகவண்டும்என்கறைமழனப்தான்

அவழரஎழுத்தாளராக்கியருக்ககவண்டும்.

கடயரசபத்திரிழகஅலுவலகபபண, கழதவசனகரத்தா

பணகளின்ன்லமாககபா்தமானவருமானம்

இலலாவடடாலும், மரசசாலபத்திரிக்ழகழயசதாடரந்த

நடத்தியதற்கதன்்னழடயஎழுத்தாளரஅழடயாளம்

சதாழலந்தவடக் கடா்தஎன்கறைஎண்ணம்தான்காரணமாக

இருநதிருக்ககவண்டும. ஐந்தமழறைமதலவராகஇருந்த, 

ஐம்ப்தஆண்டுகளஒருசபரும்இயக்கத்தின்தழலவராக

இருநதாலும், கருணாநிதிஎன்்னம்எழுத்தாளரகழடசிவழர

உியரபகபாடுஇருநதார. எத்தழனகயாபடடங்களும், 

பதவகளும், ்கழும்கதடவநதாலும், கழடசிவழரஅவர

எழுத்தாளரதான். கலலழறைியலஅவகராடு்ழதக்கபபடட

கபனாவும், மரசசாலரிம்அழதத்தான்சடடக்காடடுகன்றைன.

***



பொயுகபுல பண்ளடொரை் 
வன்னிியன்: வீரைமுக 
்ிவரைொ்முக

யமனா

பாரிம்்லபண்டாரகவன்னியன்என்றுநாவலன்சபயர

இருநத்தம்நான்மதலலஇ்தவடதமிழைகமாவடடத்தின்

்பரதான, மிகவும்்பற்படுத்தபபடட, ஆதிக்கசாதிியன்மற்கால

ளூரன்ஒருவனின்வரலாற்ழறைஒடடஎழுதபபடடநாவல

என்கறைஎண்ணஇருநகதன். அதற்கக்காரணம்இலலாமல

இலழல. கழலஞரின்்பறைவரலாற்றுப்தினங்களானசபான்னர

- சங்கரமற்றும்சதன்பாண்டசசங்கம்ஆகயனவடகமற்கத்

தமிழைகம்மற்றும்சதன்தமிழைகத்தின்்பற்படுத்தபபடடஆதிக்க

சாதிகளின்ளூரரகழளஅடபபழடயாகக்சகாண்டு

்ழனயபபடடழவ. அதனாலஇயலபாககவஅபபடசயாரு



்ரிதலவந்தவடட்த. அதனாகலகயஇழதவாசிக்கம்ஆரவம்

வராமலஇருநத்த. இபகபா்தம்என்கபாலகவஎண்ணக்

சகாண்டருக்கம்ஏராளம்வாசகரகளஇங்ககஇருபபாரகள

என்பதிலஎனக்கஐயமிலழல.

ஆனாலஉண்ழமியலதமிழஈழைமண்ழணஅடபபழடயாகக்

சகாண்டநாவல. இலங்ழகியலவன்னிஎன்றை்பரகதசம்உண்டு

(இன்ழறையமன்னார, மலழலத்தீவு, வவுனியா, களிசநாசசி

மாவடடங்கழளஉளளடக்கயவடஇலங்ழகபபகதி). 

அவவடத்ழதசகசரநதவரகழளவன்னியன்என்று

அழழைக்கறைாரகள. அங்ககமலழலத்தீவுஎன்றைகறுநிலத்ழத

ஆண்டவன்தான்பண்டாரகவன்னியன். அவன்தஇயற்சபயர

கலகசகரம்ழவரமத்்த. 18ம்நூற்றைாண்டன்இறுதிியலஇங்கக

கடடசபாம்மன்சவளழளயழரஎதிரத்்தக்சகாண்டஅகத

காலகடடத்திலஅங்ககபண்டாரகவன்னியன்சவளழளயழர

எதிரக்கறைான். அநதக்காலகடடத்ழதஒடடத்தான்இநத

அபாரமானவரலாற்றுநளூனம்கடடழமக்கபபடடருக்கறை்த.

கழலஞரசமாத்தம்4 வரலாற்றுநாவலகழளஎழுதி

இருக்கறைார: கராமா்ரிபபாண்டயன், சதன்பாண்டசசிங்கம், 



சபான்னரசங்கரமற்றும்பாரிம்்லபண்டாரகவன்னியன். 

எலலாகம்பரம்மாண்டமானழவ. அழனத்்தகமஎண்ப்தகளின்

்பற்பகதிியலஎழுதபபடடழவ. பாரிம்்லபண்டாரக

வன்னியன்நூல1991லசவளியாகஇருக்கறை்த. அ்தகவ

அவர்தகழடசிவரலாற்றுநாவல(கழடசிநாவலாகவும்

இருக்கலாம்).

“வண்டாலும்சசாலழலமிஞ்சம்/ ளூரத்தான்தமிழீழைத்தான்/ 

்தண்டாடபகபாடடசவளழளத்/ ்தழரமாரகளதழலரிம்

உண்கட!” எனமடரிம்எழுசசிக்கவஞரகாசிஆனநதன்

கவழதரிடன்நாவலசதாடங்ககறை்த!

நூலுக்ககபராசிரியரக. அன்பழைகன்எழுதிய

அணந்தழரியலருந்தசதன்பாண்டசசிங்கம்நாவலுக்க

தஞ்ழசபபலகழலக்கழைகம்வழைங்கம்இராசராசன்வரு்த

வழைங்கபபடடவழைாவலகடயரசத்தழலவரசங்கரதாயாள

சரமாதான்கழலஞழர‘மத்தமிழஅ்றஞர’எனமதலல

அழழைத்ததாகஒருசவாரஸ்யக்க்றப்சதன்படுகறை்த. ஒரு

கபராசிரியரஒருபளளிதாண்டாமாணவனின்பழடபழப, 



அதன்உளளடக்கத்ழத, சமாழநயத்ழதசசிலாகத்திருபப்த

சாதாரணவஷயமிலழல(அகதகடசிக்காரரஎனி்னம்).

ஒருவரலாற்றுப்ரடழடஉழடக்கம்மயற்சியாககவகழலஞர

இநதநாவழலஎழுதிஇருக்கறைார. ஒன்டரிபரக்என்றைஆங்கலத்

தளபதிபண்டாரகவன்னியழனத்கதாற்கடத்ததன்நிழனவாக

கற்சிழலமடுஎன்றைஇடத்தில1803லஒருநிழனவுக்கல

அழமத்தான். ஆனாலஉண்ழமியலபண்டாரகவன்னியன்

கழதஅகதாடுமடநததா, மீண்சடழுந்தசவளழளயழர

எதிரத்தானாஎன்பழதத்தான்நாவலகபசகறை்த.

நாவலஎழுதபபடட்த1990 வாக்கலஎன்பதாலஎன்பதால

தமிழஈழைத்திலஅபகபா்தநடந்தவநதகபாழரஒடட, தன்த

ஈழைஆதரவுநிழலபபாடழடஅழுத்த, தமிழகதசியரகளின், 

தமிழீழைஆதரவாளரகளின்மனசசாய்ழவபசபறும்அரசியல

மன்சனடுபபாகவும்கழலஞரஇநநாவழலஎழுதிஇருக்கலாம்

எனபபடுகறை்த.

மலழலத்தீவுமன்னன்பண்டாரகவன்னியன், அவன்தகாதல

கருவநாசசி, அவன்தஅன்்த்தங்ழககளநலலநாசசி- 



ஊமசசிநாசசி, கண்டமன்னன்கண்ுசாமிஎன்றைவக்ரமராஜ

சிங்கன், கரிசக்கடடுன்ழலஆண்டமற்சறைாருகறுநிலமன்னன்

காக்ழகவன்னியன், ஆங்கலத்தளபதிகளஒன்டரிபரக்மற்றும்

எடவரடகமடஜ்ஆகயநிஜவரலாற்றுபபாத்திரங்களின்

அடபபழடியலகழதநகரகறை்த. இவரகளகபாக, 

கடடசபாம்மனிடம்தளபதியாகஇருநத, தலத்சன்கத்ழதச

கசரநதசநதரலங்ககடும்பனாரும்வருகறைார.

ஆனால்ழனவன்சவாரஸ்யத்திற்காகபபலகற்பழனப

பாத்திரங்கழளரிம்எழுதிஇருக்கறைார. கண்டமன்னனின்

மநதிரியாகஇருந்தமாமனாரஆகம்்பளிமதளாழவ, அவர்த

மகள்பயசீல, அவள்தகதாழமரத்தினி(இவரகளன்வரும்

சிங்களஇனத்தவர), பண்டாரகனின்தளபதிதணழகமழல

ஆககயாரஅபபடவருகன்றைனர. இதில்பயசீலபாத்திரத்ழத

சபான்னிியன்சசலவன்நநதினிபாத்திரம்கபாலபாரக்கலாம்.



கழலஞருக்கமன்சவகஜனவரலாற்றுநாவலகள

எழுதிகயாரிலமக்கயமானவரகளாககலகமற்றும்

சாண்டலயழனக்க்றப்படலாம். அவரகளிலருந்தகழலஞர

கவறுபடுவ்தஇருவஷயங்களில: ஒன்றுகழலஞரஅசலான

வரலாற்றுஆளுழமகளின், சம்பவங்களின்அடசயாற்்றகய

நாவழலக்கடடழமக்கறைார. அதனாலஅவர்தநாவலகள

தழரியலநிற்கன்றைன. அசாத்தியமானபாகபலத்தனங்கள

அவரநாவலகளிலஇருபபதிலழல. கழலஞரின்வரலாற்றுப



்தினங்கழளசீரியஸ்இலக்கயம்என்றைவழரமழறைக்கள

சகாணரமடயாவடடாலும்சவகஜனஇலக்கயம்என்று

அலடசியத்்தடன்கடக்கவும்மடயவலழல. இன்சனான்று

கழலஞரஇயல்பகலகயஅ்னபவம்மிக்கதிழரக்கழதயாளர

என்பதாலஇநநாவகலஒருதிழரக்கழதயாகத்தான்வாசக்னக்க

வரிகறை்த. சபரும்பாலும்காடசிகளின்சதாகபபாககவ

அத்தியாயங்களஅழமகன்றைன. அ்தநாவலுக்க

மன்்னதாரணமற்றை்்தவதவாசிப்பன்பபபரிமாணத்ழத

நலககறை்த.

எழுதிய்தஅதற்கசசமார20 ஆண்டுகளமன்என்றைாலும்

இநநாவலஇலங்ழகஇறுதிரித்தத்ழதநிழனனனடடய்த. காக்ழக

வன்னியன்கருணாழவரிம்பண்டாகவன்னியன்

்பரபாகரழனரிம்கபாலநாவலலஅழமநதபாத்திரங்கள

(அவரகளின்சபயரகளிலழமநதகமாழனழயரிம்

கவனிரிங்கள!)

இதிலவரும்்பயசீலியன்பாத்திரம்கபாலதமிழ

இலக்கயங்களிலஇதற்கமன்கபா்பன்கபாஎழுதப

படடருக்கன்றைனவாஎனகயாசிக்ககறைன். அவள



காமப்பத்கத்றயவள. தான்நிழனத்தகாரியங்கழளசசாதிக்கத்

தன்இளழமழயரிம்சசழுழமழயரிம்பயன்படுத்திய

்ழனவுபசபண்டரஉண்டு. ஆனாலஇவகளாஅழதத்தாண்ட

கலவழயஅதன்இன்பத்தின்சபாருடடும்பலஆண்களிடத்தில

நாடுகறைாள.

அவள்ததநழத்பளிமதளாழவதன்அரசியல

லாபங்களுக்காகத்தன்சசாநதப்த்திரிியன்உடழலகய

ன்லதனமாக்கம்சகடடக்காரர. அவள்தகதாழயாகவரும்

மரத்தினிரிம்தன்உடழலபபகழடக்காயாகபபயன்படுத்்தம்

ழககாரி. இன்கறைஇம்மாதிரிபாத்திரங்களஆசசரியம்அளிக்கம்

கபா்த30 ஆண்டுகளமன்இபபடயானபாத்திரங்கழள

உருவாக்கஉலாவடடருக்கம்திராணழயவயக்ககவண்ட

இருக்கறை்த! (இநதஎதிரமழறைபபாத்திரங்களஅழனவருகம

சிங்களவரகளஎன்ப்தமடடும்உறுத்தலாய்இருக்கறை்த.)

நிலபபரபழப, கடியருபழபத்்தலலயமாகக்கண்மன்

நிறுத்்தகறைாரகழலஞர. உதாரணமாய்மலழலத்தீழவத்தீடடும்

அவரசமாழ: “நீண்டச்தரமானநிலபபரப்பலசாய்வான

 கழரகளுழடயளூடுகளும் கம்பகவடவழமநத கழர



ளூடுகளும்கவநதவடவழமநத கழரளூடுகளும்அநத

ஊரகளிலகலந்தகலந்தகாணபபடடன. அநதக் கழரகள, 

சதன்னஓழலகளாலும்பழனஓழலகளாலும்ழவக்ககாலாலும்

கவயபபடடருநதன. சவரககளாசபரும்பாலும்களிமண்ணால

கடடபபடடருநதன. சிலளூடுகளுக்கத்திண்ழணகளும்

இருநதன. சற்றுசபரியளூடுகளின்மன்்றைத்திலபநதலகள

கபாடபபடடருநதன. உறுதிவாய்நதழவரம்பாய்நதமரங்கள

எனக் கறைபபடும்காயாமரம்மதிழரமரம், சவடுக்கநா்றமரம்

கபான்றைமரங்கழளகயபநதலகாலகளாகப

பயன்படுத்திியருநதாரகள. ளூடுகளுக்கமன்னாலபத்திரிமரம்,

கதாழடமரம், கதசிக்காய்மரம், மா்தழளமரம், மற்றும்

மருங்ழக, மா, பலாமதலயமரங்களும்சநருக்கமாக

வளரநதிருநதன. ளூடடுக்கமன்்சகாஞ்சதூரத்தில

சகாம்பழறைஎனபபடும்சநலலுபபடடழறைகளஇருநதன. 

ளூடுகளுக்கஅருகாழமியலபசக்களும்எருழமகளும்கமய்ந்த

சகாண்டருநதன.”

பண்டாரகனின்மத்்தமாளிழகழயஅவரவரணக்கம்வதமம்

அழைக. கழலஞருக்களஎபகபா்தம்ஒருகடடடக்கழலஞர



ஒளிநதிருபபழதஇ்தகாடடுகறை்த. வளளுவரககாடடம், 

கமரிமழனவளளுவரசிழல, சசம்சமாழபபூங்கா, ்திய

தழலழமசசசயலகம், அண்ணாநூற்றைாண்டுநூலகம்எனஅவர

ன்ழளியலஉதித்தகடடடங்களஏராளம்என்பழதரிம்இங்கக

இழணத்்தபபாரக்கலாம். “ஆடம்பரஅலங்காரங்கள

எ்தவுமின்்றஅடக்கத்்தடன்ஆனாலஅரிமாவன்கம்பரத்்தடன்

உயரந்தநின்றைஅநதஅரண்மழனசபரும்நிலபபரபழபக்

சகாண்டதலலஎனி்னம்காக்ழகவன்னியனின்

அரண்மழனழயவடநாலுமடங்கசபரிய்த! எழலமாடங்கள

 கடங்களஇலழலசயனி்னம்எழுசசிக்ககாலம்சகாண்டு

வளங்கய்த! அரண்மழனமதிலகளுக்களஒரு்்தழமயான

மாளிழக! பாரபபதற்கப்்தழமகயதவரபளபளபகபா

பகடகடாஇலலாமலகாடசிதநத்த! அநதமாளிழகழய

அழமத்தவனின்கற்பழனவயக்கத்தக்க்த! திறைநதிருக்கம்

சிப்பழயபகபாலமாளிழகியன்்றைஅழமப்! அநதச

சிப்பக்களஇருக்கம்மத்ழதபகபாலஉளஅழமப்! மத்தில

சபாதிநதிருக்கம்கதழவத்திறைநதாலஉளகளவசாலமான

இடம்! அங்ககஉறைங்கம்அழறைஓய்சவடுக்கம்அழறை

உழரயாடும்அழறைஉணவருந்தம்அழறைஉணவுதயாரிக்கம்



அழறைஅத்தழனரிம்உண்டு! அநதப்்தழமயான

மத்்தமாளிழக, எளிழமயாககவஉருவாக்கபபடடருநத்த.”

கழலஞரதன்வரலாற்றுப்தினங்கழளத்தழரியலகாலபதித்்த

எழுதியதாகக்க்றப்படடருநகதன். அவரபாத்திரங்கழள

வடவழமத்தவதத்திலருநகதஅழதஉணரலாம். உதாரணமாய்

பண்டாரகவன்னியன்தன்ளூரரகளிடம்சதாழலந்தகபானஒரு

மடழலத்கதடசசசாலலஉத்தரவடுகறைான். அவன்அநநில

அரசன். அவரகளஅவனிடம்மண்டியடடுஊழயம்

சசய்பவரகள. சபா்தவாக, மற்றைசரித்திரநாவலாசிரியரகளின்

எழுத்திலஇவவடம்“யாரங்கக?” என்றுசதாடங்ககம்பரக்

கடடழளயாகஅழமரிம். ஆனாலபண்டாரகன்அபபடச

சசாலவதிலழல: "யாழனழயஇவரசவடடளூழத்திய

இடத்திற்கவழரந்தசசலலுங்கள! அங்ககநம்த

மகவரிியடடும்பாஞ்சாலங்க்றசசிமத்திழரபதித்த்தமான

மடலஒன்றுகடக்கம். கபாய்பபாரத்தவுடன்ஒருகவழள

எளிதிலகழடக்காமலஇருக்கலாம். ்தரகளிகலா, கழகளிகலா

எங்கக்னம்ளூழந்தமழறைந்தகடக்கவும் கடும். கழளபழபப

பாரக்காமலகதடக்கண்டு்படத்்தக்சகாண்டுவாருங்கள!"



கடகளின்சபாருடடுவாழும்பண்டாரகனின்நற்கணத்ழத

வலரிறுத்தவும்கழலஞரஇநதஉத்திழயபபயன்படுத்தி

இருக்கலாம். “தன்்னடனானசண்ழடியலளூழந்தவடட

சவளழளளூரனின்சவத்ழதஎடுத்்தமழறைபபடஅடக்கம்

சசய்ரிமாறுதன்தளூரரகளிடம்பணபபவனாகே”பண்டாரக

வன்னியன்இருக்கறைான்

ஆங்ககலயழனவரடடயடத்த்பறைககதன்காதல

கருவநாசசிழயக்ழகப்படபகபன்எனப்படவாதமாய்

இருக்கறைான்பண்டாரகன். கடகளுக்கம்அ்தசதரிரிம். அதில

அவரகளுக்கஏ்தம்சநகதகம்எழைக் கடா்தஎன்பதிலகவனமாய்

இருக்கறைான். தழலவனின்தனிவாழக்ழகஒழுக்கம்அவன்

தழலழமபபண்்டன்சதாடர்ழடயதலலஎன்றைாலும்

இன்ழறையசிசிடவரிகத்திலஅசமரிக்கா(்பலக்ளிண்டன்- 

கமானிகாசலவன்ஸ்க) மதலயமன்கன்றயமற்கபாக்கான

நாடுகளில கடமக்களஅழதஎதிரபாரக்கறைாரகளஎ்னம்கபா்த

இழதத்தமிழபபண்பாடடன்அங்கமாகமன்ழவக்கறைார

கழலஞர. (களவயலும்சங்கஇலக்கயநசதாடடுநம்தமிழைர

கலாசாரகமஎன்ப்ததனிக்கழத) “அநதமாளிழகக்கள



பண்டாரக்னம்கருவசசிரிம்ளழழைநதனர. பண்டாரகன்மடடும்

தனியாகஅநதமத்்தமாளிழகக்களசசலலும்கபா்ததான்

வாசலகதழவஅவன்தாளிடடுக்சகாளவ்தவழைக்கம். 

அவ்னடன்கருவசசிரிம்வரும்சபாழு்தவாசலகதழவ

ன்டுவ்தவழைக்கமிலழல! அவளும்அவ்னம்இருதயத்தால

ஒன்்றியருக்கறைாரககளதவரஇருவரிழடகயகாதல

தழழைத்ததன்காரணமாகஉடலுறைவுஎன்றைகடடத்்தக்கச

சசன்றைவரகளலல! அபபடசயாருஐயபபாடுகடமக்களுக்க

ஏற்படடுவடக் கடா்தஎன்பதற்காககவமாளிழகக்கள

தனித்திருபப்தகபான்றைஒருகதாற்றைத்ழதசவளிபபடுத்்தவ்த

 கடத்தவறுஎனஅவரகளகருதினாரகள!”

சபண்கழளபபற்்றயகழலஞரின்சசாற்களஇநநாவலலஇரு

்தருவங்களிலருந்தசவளிபபடுகறை்த. ஒருபக்கம்்பயசீல, 

மரத்தினிஎனக்காமப்பசாசகளாகவும்உடழலத்தூண்டலாகப

பயன்படுத்்தபவரகளாகவும்சித்தரிக்கறைார. மறுபக்கம்

கருவநாசசி, நலலநாசசி, ஊமசசிநாசசிஎனமிகஅழுத்தமாகப

சபண்சக்திழயமன்ழவத்்தபசபண்ணயம்கபசகறைார. 

கருவநாசசிியன்சசாலலாகவரும்இநதஇடம்ஓரஉதாரணம்: 



“சபண்கலம்என்ப்தஆண்கலத்்தடன்ஒடடியருந்தகடும்பம்

நடத்தமடடும்தானா? ஆண்கலம்ஏற்றுக்சகாளளும்

கடழமகழளநிழறைகவற்றும்சபாறுப்அதற்கக்கழடயாதா? 

நான்அவழரக்காதலபப்தஎன்ப்தஅவருடன்இழணந்த

அன்னியழரவரடடஅவரகள்தஆதிக்கத்ழத

ளூழத்்தவதற்காககவ!”

இன்கனாரிடத்திலமழனவகலலானாலும்கணவன், 

்லலானாலும்்ருஷசனனகண்ன்டத்தனமாகஅடழமயாக

இருக்ககவண்டயளஅலலஎன்பழதநலலநாசசிியன்

சசாற்களிலசவளிபபடுத்்தகறைார. “ழகப்படத்தகணவழனப

பாரத்்தக்கயவசனன்றும்்தகராகசயன்றும்கண்டபடதூற்றுவ்த

தமிழபபண்பாடா?” எனக்ககடகம்காக்ழகவன்னியனிடம்

“இபபடசயாருபண்பாடுகபசித்தான்சபண்கலத்ழதகய

திண்டாடவடுகறீரகள. கணவன்தன்ழனத்தாகனசகடுத்்தக்

சகாளளும்தீயஒழுக்கங்களிலகதாய்ந்தகடபபவனாக

இருநதாலஅவழனத்திருத்திடக்கடழமபபடடவளமழனவ!” 

என்கறைாளநலலநாசசி.



தன்அழடயாளமானபகத்த்றவுக்சகாளழககழளரிம்

ஆங்காங்ககதூவமறைக்கவலழல. “க்றசசாலலும்கபா்தம்

ஆரடம்சசாலலும்கபா்தம்யாரக்றககடகறைாரககளா

அவரகழளஒகரயடயாகப்கழந்தஉயரத்திலதூக்கழவத்்த

வடடுநீதான்இநதஉலகத்ழதகயஆளபகபாகறைாய்என்று

சசாலலகவண்டயமழறைியலசசாலலவடடாலகபா்தம்! க்ற

கஜாஸ்யம்இழவகளிலநம்்பக்ழகஇலலாதவரகள கட

நாக்ழகத்சதாங்கபகபாடடுக்சகாண்டுதங்களஎதிரகாலத்ழத

எண்ணஎசசிழலவழயவடுவாரகள!”

்ன்னழகழயசநளியவடுதலஎன்றை்பரகயாகம்இன்று

பரவலாய்இருபப்த. கழலஞரஅழதஅபகபாகத

பயன்படுத்திியருக்கறைார. (உதா: “தன்தசசக்கசசிவநத

உதடுகளில்ன்னழகழயசநளியவடடாள.”)

உவழமகளின்அரசன்கழலஞர. இநதநாவலலும்ஆங்காங்கக

அநதமத்திழரசதரிகறை்த. பாநதமானபாரடரழவத்தபடடுப

்டழவகபாலசசாலலவநதவஷயத்்தக்கப

சபாருத்தமாகவும்அழைகாகவும்அநதஉவழமகளஉடகாரந்த



சகாளகன்றைன. (பாருங்கள, அவழரபபடத்்தஎனக்ககமஏகதா

ஒடடக்சகாண்ட்த!)

“கசாற்றுபபருக்ழககழளஇழலியலவாரிியழறைத்தாற்கபால

வானத்திலநடசத்திரங்களஒளிவடடுக்சகாண்டருக்கன்றைன.”

“தநழதியன்கதாளிலநழுவ, தாியன்மடியலகதிக்கம்

கழைநழதகழளபகபாலஅழலகளின்கமகலஎ்றக்கீகழை

வழுந்த, மீண்டும்எழுந்தஅநதத்கதாண, தன்தபயணத்ழத

நடத்திக்சகாண்டருநத்த.”

“இடவழுந்தஒடயபகபாகறைமரக்கழளியலதாவப

படருககறைன்என்றுசகாடசயான்றுதவக்கம்கபா்தஅநதக்

சகாடியன்மயற்சிழயத்தடுபப்தஎபபடத்தவறைாகமடரிம்?”

“அழைகானபறைழவஅவள! ஆனால்ழுக்கழளத்

தின்்னகறைாள.”

“தீழயத்சதளிநதநீரத்தடாகம்எனத்சதரியாமலகாலழவத்்த

வடடஒருஅவசரக்காரிியன்சரித்திரம்!”



“தங்கதழடியன்ற, கமடடலருந்தபளளம்கநாக்கசசசலலும்

சவளளம்கபாலசவளழளயரபழடகண்டநகருக்களகம்பர

நழடகபாடடுசசசன்றை்த.”

“ஏரிகழளரிம்களங்கழளரிம்கண்களுக்கப்பன்னால

அழமத்்தக்சகாண்டுகதழவபபடுகறைகநரசமலலாம்திறைந்த

வாய்க்காலகளாகவழயவடுகறைஉன்கபான்றை

கபாலபபத்தினிகளபலகபரின்கழதகழளக்ககளவப

படடருக்ககறைன். இபகபா்தஉன்வழகளிலருந்தவழவ்த

கண்ணீரஅலல! நசசபசபாய்ழகியன்ஊற்று!”

அடுக்கசமாழவசனங்கழளரிம்பலஇடங்களிலகாண

மடகறை்த:

“அருவகயாரத்திலஆலமரத்்தநிழைலல, பளிங்க

நீகராழடியல, பாழறைகளின்உசசிியலநீரிம்நா்னம்கபசி

மகழநதகாதலகழதகழளமறைந்தவடடாயா? 

ஒருவருக்சகாருவரஉழரத்திடடஉறுதிசமாழகழளநிழனக்கத்

தவ்றவடடாயா? கரம்்படத்்தசசத்தியம்சசய்்தசகாண்ட

அநதஇன்பமானநிகழசசிகளகனவுகளா? கற்பழனகளா?”



“நட்டன்இருபபதற்கம்நத்திக்கடபபதற்கம்இழடகயஉளள

மரண்பாடுமிகபசபரிய்தஎன்ப்தசதரிரிமா!” 

“நாதழனநாயகசகான்றைாலஅவளுக்கநரகம்தான்

சம்பவக்கம்.”

ராக்ரகபாரடபபளிககஷன்ஸ்என்றைநிறுவனம்அழைகான

மழறைியலநூழலபபதிப்பத்திருக்கறை்த. 1991லஅவரகள

சவளிியடடநூலதான்இன்னமம்அசசிலஇருக்கறை்த. ஓவயர

சஜயராஜ்சதாடருக்கவழரநதவண்ணஓவயங்களசிலவும்

இதிலஇடம்சபற்றுளளனன. இதன்்பன்னடழடியலஒரு

வசீகரகழலஞர்ழகபபடம். (அழதஎடுத்தவரராஜீவசகாழல

வழைக்கலசாடசியமானசபாசநதரம்!)

2009லமரசசாலியலமீண்டும்இநநாவலசதாடராக

சவளியான்த. இறுதிியலஇபபடஎழுதிஇருநதார: “காடடுப

பாழதியலசசன்றுஅவரகளஅன்றுகாடடயபாழத

ளூரமறைவரகளின்பாழத! பண்டாரகவன்னியன்ஒருவனலல; 

அவழனபகபாலபலர; உறுதிரிம்வாய்ழமஒளிரிம்உணரவும்



சகாண்டவரகளகதான்்றட- அநதமாளூரனின்வரலாறு

பயன்படத்தவறைவலழல. எனகவஅ்தவாழும்வரலாறு!”

இநநாவலன்ன்லம்தமிழவரலாற்றுநாயகனின்வாழவன்

வழகயநமக்கவழகாடடுகறைாரகழலஞர.

***



பசகபமொழி வரைலைொற்றில் சிலை 
பசப்ிவபடு்ள: பமொழியன் 
தவக

கவதாசசாரணவலல

சமாழகயா, சமாழகளக்றத்தசபரும்ஆசசரியங்ககளா, 

அதிதீவரபற்கறைா, அதீதசமன்னசாதாரணபபற்று கட

எபகபா்தகமஎனக்கஇருநததிலழல. சமாழகளக்றத்்த

வதநகதா்தவ்த கடஒருவதகமடடழமத்தனம்என்றும், 

அதற்சகாருசசாகசானவாழவுகதழவஎன்றுகமகருதி

இருக்ககறைன். அதற்கஎதன்மீ்தம்அ்பமானம்சகாளளாகத

என்றைசபரியாரின்தத்்தவத்ழதரிம், "ஒடுக்கபபடடஒருவழன

ஆங்கலகமகமகலற்றும்" என்றைஅண்ணலன் கற்ழறைரிம்நான்

கமகலாடடமாகப்ரிந்தசகாண்ட்த கடஇதற்கக்காரணமாக

இருக்கலாம். ஆனால, இழதசசசாலவதற்ககஎனக்கஎன்



தாய்சமாழதான்காரணமாகஇருக்கறை்தஎன்பகதஆழமனதில

மறைந்தகபாியருக்கறை்த. நமக்கவாரிவழைங்கம்எவற்ழறைரிம், 

மிகஎளிதாகஎடுத்்தக்சகாளவ்தநான்உளளிடட

மனிதகலத்தின்ஆதிகணம்என்றுகதான்றுகறை்த.

ஏசனன்றைாலநான்சமாழியல்ழைங்கபவள. நளூன

இலக்கயத்திலகழதகளின்வாியலாககவழதகளின்வாியலாக

உலாவருபவள. இபகபா்தம் கடஒருநலலவாரத்ழதகயா

அலல்தஒருநலலவரிகயாஎழுதிமடக்கம்கபா்த, அதன்

சபாருழளக்கடந்தஅநதவாரத்ழதகளஎன்ழனகளிப்றைச

சசய்கன்றைன. இதன்சபாருளஎன்ன? நாம்சமாழரிடன்

ஆழைமாக்பழணக்கபபடடருக்ககறைாம்என்ப்ததாகன!

மதலதழலமழறைஅரசாங்கஅதிகாரியானஅபபா, கழலஞரின்

வசவாசி. அவரின்வளரபபானஎன்னிடம்எபபடகழலஞர

பற்்றயசபருமிதங்களஇலலாமலகபாகம்! அதனாலகழலஞர

பற்்றகடடுழரககடடகபா்தஉடகனசம்மதித்கதன். ஆனால

அரசியலரதியாகசாதியஒடுக்கமழறைகளக்றத்்த, பாலயல

சமத்்தவமின்ழமகளக்றத்்த, நளூனவாழவுஇன்ழறையஇழளய

தழலமழறைகளமீ்தசகாளளும்ஆதிக்கம்க்றத்்த, சபண்



உளளிடடஒடுக்கபபடும்தரப்களஅதன்அரசியல

்ரிதலகழளக்ழகவடடுஒடுக்கம்தரபபாகமாறைமயலும்சன்க

அழுத்தம்க்றத்சதலலாம்சி்ற்தம்சபரி்தமாக

எழுதிக்சகாண்டருக்கம்எனக்ககழலஞரின்தமிழபபற்றுபற்்ற

எழுதகவண்டயதருணம்உருவான்தஅதிரசசிதான். 

சபாறுப்பன்சழமக்றத்தஅசசம்த. அழமப்ரதியாக

சபரியாரகடடழமத்தழவகழள, அரசியலரதியாக

உறுதியாக்கம்சன்கநீதிக்காபபாளராககழலஞரபற்்றஎத்தழன

பக்கங்களகவண்டுமானாலும்எழுதலாம். அபபடியருக்க, 

எனக்கத்சதாடரபற்றைஅவர்தசமாழயாளுழமபற்்றஎபபட

எழு்தவசதனசசங்கடத்திலதயங்ககனன். 

அபபடதான்'சசம்சமாழவரலாற்்றலசிலசசபகபடுகள' 

நூழலபபடக்ககநரநத்த. ககாழவியலநழடசபற்றை

சசம்சமாழமாநாடழடஒடட, உலகன்ன்த்தசமாழகளில

ஒன்றைானதமிழ, சசம்சமாழஅநதஸ்ழதசபறுவதற்காக, கடநத

நூறைாண்டுகளாகழவக்கபபடடககாரிக்ழககள, நடத்தபபடட

கபாராடடங்களபற்்ற, உடன்்பறைப்களுக்ககழலஞரஎழுதிய

கடதங்களின்சதாகப்தான்இ்த.



மதலகடதத்ழதஇபபடஆரம்்பக்கறைார(அபகபா்தகழலஞர

சிறுஓய்வலஇருநத்தசதரியவருகறை்த): "உலகத்தமிழசமாழ

மாநாடடற்க, கடதங்கழளக்சகாண்டுஒருகதாரணவாியல

அழமகன்றைஆரவத்கதாடுதான்இநதஓய்ழவ

பயன்படுத்திக்சகாளககறைன். கதாரணவாியலஅழமக்கநான்

சகாடடழவக்கம்கற்களின்கவயலஇ்த". கதாரண

வாியலுக்கபபூக்கழளஎடுக்காமல, கற்கழளக்சகாடட

ழவக்கறைஒருவலயமன்தசகாண்டருக்கறைாரஇலழலயா

அவர! வாடவடும்பூக்கழளக்காடடலும், காலங்கழளகடந்த

எழுந்தநிற்கபகபாகறைவரலாற்றுத்கதாரணங்கழளகய

தமிழுக்காகக்கடடவரும்்கறைார.

இநதக்கடதத்திலகயஓரிடத்திலஅவரதமிழழைவரணக்கறைார: 

"மன்ழனபபழழைழமக்கம்பழழைழமயாய், ்பன்ழனப

்்தழமக்கம்்்தழமயாய், என்று்பறைநதசதன்றை

இயலப்றயாததாய், சீரிளழமத்திறைம்சகாண்டதாய்வளரந்த

சசழத்திருக்கம்சசநதமிழ". நூற்றைாண்டுக்காதல

சகாண்டவரகள கடஇபபடக்கடதம்எழுதிியருக்க



வாய்ப்பலழல. என்னசவாருகாதலும், ்த்்தணரவும்இநத

வரணப்பல!

தமிழபபற்றுஎன்பகத்பறைசமாழஎதிரப்என்பதாகபபல

சமயங்களில்ரிந்தசகாளளபபடுகறை்த. சமாழியலஎன்ன

இருக்கறை்த? என்பதாகபபலசமயங்களில, ககளவகள

எழுகன்றைன. ஏன், நாகனஅபபடசயாருநிழலபபாடடல

இருநதவளதாகன. சமாழஎன்ப்தசயம்; சமாழஎன்ப்த

ஆரிதம்; ஒகரஅழமபபாய்திரளவதற்கானழமதானம்

சமாழகயஎன்பழதஇநநூலவழஉணரும்தன்ழமக்க

வநதிருக்ககறைன்.



பாரபபினயத்ழதஎதிரத்்த, சயமரியாழதக்சகாளழகரிடன்

படுநழடகபாடுவழததன்்னழடயமக்கயக்சகாளழகயாக

ழவத்திருநதகழலஞர, தமிழஎன்றுவருமிடத்தில, அழத

மன்ழவக்கா்த, யாவரிடமம்சவளிக்காடடயவாஞ்ழச

என்ப்த, பண்ழடத்தமிழை்றஞரபரிதிமாற்கழலஞரபற்்றஅவர

எழு்தகறைகடதம்மழுவதிலும்வரவக்கடக்கறை்த. 

ஆரியகலத்தில்பறைநதாலும்தமிழைராய்தமிழுக்காய்வாழந்த

மடநதபரிதிமாற்கழலஞகரதமிழழைஉயரசமாழஎன்றும், 

சசம்சமாழஎன்றும்அறுதிியடடுஇறுதிியடடுபசபருழமரிடன்



நிழலநாடடயழதஅவரின்ஆராய்சசிக்றப்கழள

சடடக்காடடக்றப்படுவ்தடன், "தமிழுக்கசசசம்சமாழத்தகதி

ககாரிகரலசகாடுத்தமதலதமிழைன்ே”என்றுதான்அவழரப

சபருழமபபடுத்தியழதரிம்நிழனவு கரகறைார. பல

நூற்றைாண்டுகளாகத்தமிழைகத்திலவாழும், தன்சசாநதசமாழ

 கடமறைந்த, உணரவால, உியராலதமிழைராககவமா்ற

இருக்கம், ்பறைமாநிலத்தவரகழள'வநகத்ற' என்றைழழைக்கம்

தமிழத்கதசியசவ்றசூழநதஇக்காலத்தில, தன்வாழநாள

மழுவ்தம்எதிரத்தஆரியகரஆனாலும், தமிழுக்காகப

கபாராட, தமிழைரக்காகவாழநதபரிதிமாற்கழலஞழர“மதல

தமிழைன்ே”என்றுகழலஞரவளிபப்த, தமிழன்பாலஅவர

சகாண்டபற்கறைியன்்றகவசறைன்னவாகஇருந்தவடமடரிம்!

சமாழியன்/ தவத்ழதநீநான்யாரும்/ கமற்சகாளளவலழல–

கமரகருபரனின்இக்கவழதவரிகழளகழலஞரின்தமிழ

மீதானதீராக்காதலன்வழ்ரிந்தசகாளககறைன்.

தமிழசசம்சமாழதான்என்றுமதலலசசான்னஅ்றஞரராபரட

காலடுசவலக்க, அன்்பன்நன்்றக்கடனாகசமரனா

கடற்கழரியலஅ்றஞரஅண்ணாசிழலஅழமத்தழதக்



க்றப்படுகறைார. அகதகபாலபரிதிமாற்கழலஞர

நூலகளழனத்ழதரிம்அரசழடழமயாக்க, ர. 15 லடசம்

அளித்த்த, கரநழததமிழசசங்கத்தின்வாழநாளதழலவராக

இருநத"தமிழழைசசசம்சமாழயாகஅ்றவக்ககவண்டும்" 

என்று1917-ம்ஆண்டுமதகலகரலசகாடுத்ததமிழைகவள

உமாமககஷ்வரன்்பளழளஅவரகளுக்கநிழனவுத்தபால

தழலசவளிியடட்த, 1974-லகதவகநயபபாவாணர

அவரகழள, சசநதமிழசசசாற்ப்பறைப்பயலஅகமதலத்திடட

இயக்ககத்தின்இயக்கனராகநியமித்த்த, அவர்த

பழடப்கழளஅரசழடழமயாக்க20 லடசம்ரபாய்அளித்த்த

என்றுதமிழை்றஞரகளுக்ககழைகஆடசிியலகமற்சகாளளபபடட

மரியாழதகளக்றத்்த“சசம்சமாழவரலாற்்றலசில

சசபகபடுகளே”நூலலகழலஞரஅடுக்கக்சகாண்கடகபாகறைார.

ஓரளவற்கஅரசியல்ரிதலவநதகாலங்களில, என்னதான்

திமககடும்பமாகஇருநதாலும், கழலஞரமீ்தஅன்்டன்

இருநதாலும், தமிழை்றஞரகளின்கடும்பங்களுக்கதிமகஅரச

சார்பலஅளிக்கபபடும்வரு்தகழளகயா, பணமடபழபகயா, 

அவரகளின்்த்தகங்கழளஅரசடழமயாக்கவழதகயாசவறும்



சவற்றுவளம்பரமாககருதிகயகடநதிருக்ககறைன். இதன்

ன்லம், தன்ழனஒருபகராபகாரியாககாடடக்சகாளளகவ

கழலஞரமயற்சிசசய்கறைாரஎன்கறைஒவவாழமரிற்று

இருக்ககறைன். ஆனால, இநநூழலவாசிக்கம்கபா்ததான், 

சமாழியன்மீ்தளளகாதலால, பற்றைால, அன்பால, 

மரியாழதயால, வசவாத்தாலதன்வாழநாழளகய

அரபபணத்ததமிழஅ்றஞரகளுக்க, அவரகழளக்

கவுரவபபடுத்்தவழதவடவும், ஒருசயமரியாழதஅரசகவறு

என்னதான்சசய்்தவடமடரிம்என்கறைகருத்தின்

அடபபழடியகலகயகழலஞரஇழதசயலலாம்

சசய்திருக்கறைாரஎன்று்ரிந்தசகாளளமடகறை்த.

அபகபாழதயஎன்த்ரிதலன்ழமக்றத்்தஇபகபா்தநாணம்

கமலடுகறை்த. தவ்றலழல. நம்கழலஞரதாகன! சவறுக்கவும், 

மரண்படவும், ஒன்றுபடவும்அவழரக்காடடலும்சிறைநதசதாரு

ஆளுழமநமக்ககவறுயாருண்டுஇங்கஎன்றுஎன்ழனநாகன

சமாதானபபடுத்திக்சகாளககறைன்.

1850-களிலஅ்றஞரராபரடகாலடுசவலசதாடங்க, 

பரிதிமாற்கழலஞர, தமிழகவளஉமாமககஷ்வரன்்பளழள, 



1950-லசடலலியலநழடசபற்றைசாஹித்யஅகாடமிசதாடக்க

வழைாவலதமிழசசம்சமாழசயனகபசிய, இநதியாவன்மதல

கலவஅழமசசரசமௌலானாஅ்லகலாம்ஆசாத், 1966ல

உலகன்உயரதனிசசசம்சமாழஎன்றுளண்ணய

ஆராய்சசிகளுக்கப்பன், ஆங்கலத்திலநூலஎழுதி

சவளிியடடகதவகநயபபாவாணரஎன்றுநீண்டு

சநடுந்தயரநத, தமிழன்சசம்சமாழபபயணம்அதிமக

ஆடசிியன்கபாசதலலாம்தளரவழடவழதரிம், ஏன்நின்கறை

கபானழதரிம்வருத்தத்்தடன்பதிவுசசய்திருக்கறைாரகழலஞர.

 

கழலமாமணமணழவமஸ்தபாஅவரகளின்நூழல

கமற்ககாளிடடுகழலஞரசடடக்காடடரிளளதில, 1984-ம்

ஆண்டுநழடசபற்றைஎம்ஜிஆரஆடசிியலஎபபடதமிழழை

சசம்சமாழயாக்கம்ககாரிக்ழககடப்பலகபாடபபடட்த

என்பழதக் க்றரிளளழதபடக்ழகியலஅதிரசசியாக

இருக்கறை்த. ஏன்எம்ஜிஆருக்கதமிழகமலபற்்றலலாமல

கபான்தஎன்றும்ஆசசரயமாகஇருக்கறை்த. "தமிழழைச

சசம்சமாழயாக்கனாலசசத்தசமாழகளின்படடயலல

கசரத்த்தகபாலாகவடும்" என்றுஅன்ழறையஅரசசசசயலாளர



க்றபசபழுதியழதமணழவமஸ்தபா'சசம்சமாழ: அகமம்

்றைமம்' நூலலஎழுதிரிளளழதகழலஞர

கமற்ககாளிடடுளளார. (அரசசசசயலருக்கத்தான்என்னஒரு

கரிசனம்! இநதஅடபபழடவாஞ்ழச கடஇலலாமலதான்

தமிழழைசசம்சமாழயாக்கங்களஎன்றுகழலஞரஉடபடபல

தமிழை்றஞரகளகபாராடக்சகாண்கடஇருநதாரகளா!)

திமகஆடசிியல, தமிழுக்கசசசம்சமாழஅநதஸ்்த

சபறைத்சதாடரநடவடக்ழககளகமற்சகாளளபபடடழதத்

தவறைாமலக்றப்படும்கழலஞர1996-லதமிழஆடசிசமாழ

மற்றும்தமிழபபண்பாடடுத்்தழறைக்காகஒருதனிஅழமசசகம்

உருவாக்க, அதற்கதமிழக்கடமகழன

அழமசசராக்கயழதபசபருமிதத்்தடன் கறுகறைார. இநதக்

காலகடடத்தில, அதிகாரமற்றைபதவசகாடுத்்ததமிழக்கடமகன்

திமகவலஒ்தக்கபபடுவதாகபத்திரிக்ழககளஎழுதியழத, 

அபபாவாசித்்தக்காடடய்தஞாபகத்திற்கவருகறை்த. ஆனால, 

கழலஞகரா, தன்வாழநாளகனவுஒன்ழறைநனவாக்கவதற்காக

அலலவாஅநதத்்தழறைழயகயஉருவாக்கியருக்கறைார. 



"நீராருங்கடலுடுத்த" பாடழலதமிழத்தாய்வாழத்தாக்கய்த

கபாலகவ, தமிழழைசசசம்சமாழயாக்ககவண்டுசமன்றுதக்க

சான்றுகளுடன் கடயஅ்றக்ழகரிம், திமகஆடசிியகலகய

மத்தியஅரசக்கஅ்னபபபபடடதாகவும்கழலஞரதன்

உடன்்பறைப்களுக்கநிழனனனடடுகறைார. ஒருநாடடுக்கான

சதநதிரபகபாராடடத்ழதபகபாலகவதமிழுக்கசசசம்சமாழ

அநதஸ்்தகழடக்கவும்நூறைாண்டுகாலபகபாராடடம்

நடநதிருக்கறை்தஎன்பழதபபடக்ழகியல, அதற்கழழைத்த

தமிழபபற்றைாளரகளின்மீ்தகபரன்் கடுகறை்த.

'சசம்சமாழவரலாற்்றலசிலசசபகபடுகள' நூலன்

மடவுழரியலகழலஞரஇவவாறுஎழு்தகறைார: "நான்ஒரு

கருவ. இநதக்கருவழயதமிழநாடடுமக்களபயன்படுத்திக்

சகாண்டாரகள. சிற்்பகளபலர. பலலாியரவர. அநத

சிற்்பகளுக்சகலலாம்என்சிரம்தாழநதவணக்கத்ழத

சதரிவத்்தக்சகாளககறைன்".

சசம்சமாழமாநாடுககாழவியலநழடசபற்றைகாலகடடத்தில, 

திமகஆடசிியன்மீ்தசபா்தவாககவஒருஅதிருபதி

நிலவய்த. கழலஞழரசசற்்றியருநதவரகளின்அதிகாரத்



்தஷ்்பரகயாகம்வவாதத்்தக்கஉளளாகியருநத்த.. திமக

வசவாசிககளசற்றுமகம்சளித்தகாலம்அ்த. அநத

அழலியலநாமம்அடத்்தசசசலவ்தஇயல்தாகன? 

அபகபா்தஎன்்னடன்பண்ரிநதபாரபபனபசபண்

சசம்சமாழமாநாடுபற்்றமிகஇழவாகஎழுத, அழதநான்

வதநகதாத, மிகபசபரும்ககளபரத்திற்கஉளளானகாலம். 

மறைக்கநிழனக்கம்தவறுகளிலஅ்தவும்ஒன்று. சிறுவய்த, 

அரசியல்ரிதலன்ழமஎன்றுகடக்ககறைன். 

இக்கடடுழரஎழுதிமடக்ழகியல, நூறைாண்டுகாலம், தமிகழைாடு,

தமிழை்றஞரககளாடுகாலஇயநதிரத்திலபயணத்த்தகபான்றை

உணரவுஏற்படட்த. இத்தழனதமிழஅ்றஞரகளஏன்தங்கள்த

உடலசபாருளஆவஅழனத்ழதரிம்அளித்்ததமிழுக்காக

கபாராடனாரகளஎன்றுகழலஞரின்இநதநூல்ரிய

ழவக்கறை்த.

கழலகயமனிதமனங்கழளகனியழவக்கம்என்பதிலஎனக்க

நம்்பக்ழகரிண்டு. கழலபபண்பாடடுஅ்றமகம்

அலலாதவரகள, எதழனரிம்உளவாங்காதவறைண்டநிலம்

கபாலதான்இருபபாரகளஎன்பழதத்தீவரமாக



வழசமாழககறைன். சமாழஎன்ப்தஅநதக்கழலழயஏநதி

நிற்கம்கலன். அழதக்ழகவடா்தகநசித்ததாலதான், 

எநதசவாருவறைடடுஅரசியழலரிம்மன்சனடுக்கா்த, கனிநத

மன்தடன், மக்களுக்கானஅரசியழலக்கழலஞர

மன்சனடுத்தார. சகாளழககளிலநிழறையசமரசங்கள

சசய்்தசகாண்டு, எலகலாழரரிம்உளளடக்கயசதாரு

ஆடசிழயநடத்தியதில, கழலஞரகநசித்தசமாழக்கம்அதன்

வழயாகஅவரழகசகாண்டகழலக்கம்சபரும்பங்கண்டு

என்றை்ரிதலுக்ககநான்வநதழடககறைன். 

அரசியல்ரிதலுளளஒருகழலஞன்சமாழியன்மீ்தம்தீராத

பற்றுசகாண்டவனாகஇருக்கம்கபா்த, அவன்கழலழயக்

ழகயாளவதன்வழயாகநம்மிடம்எநதஅளவுக்க

ஊடுருவுகறைான்என்றும்அதன்வழயாகஒருதீராதஅரசியல

உழரயாடழலத்கதாற்றுவக்கறைான்என்றும்கயாசிக்ழகியல

தான்'கழலஞர; என்றைஅநதசசசாலசகாண்டருக்கம்

அரத்தமம்வசீகரமம்நமக்கப்ரிகறை்த!

***



பதொல்்ொப்பியப் பூு்ொ: 
உரழைப்பன் இலைக்ணக

பரிசலகருஷ்ணா

பதிழனந்தவருடங்களுக்கமன்சதாலகாப்பயபபூங்கா

சவளிவநதகபா்த, அதன்வற்பழனபடுகஜாராகநடநத்த. 

நான்திருபபூரிலஇருநகதன். ்த்தகவாசிப்க்றத்்தஎநதக்

கருத்்தமிலலாத, தி.ம.கழவசகசரநதஅண்ணன்ஒருவர்த

ளூடடல‘சதாலகாப்பயபபூங்கா’வன்ஐந்த்பரதிகழளக்

கண்கடன்.

“என்னண்ணாஇ்த?” என்றுககடகடன். சசன்ழனியலநடநத

அவர்தகடசிக் கடடத்திலவற்பழனசசய்யபபடடதாகவும், 

யாரஅதிகம்வாங்ககறைாரகளஎன்று

உடன்்பறைப்களுக்கழடகயகபாடடசயன்றும்சசான்னார. 

“இபபடசயலலாமா்க்வக்கும்?” என்றுகதான்்றய்த. “நீ



கவணாஒண்ுஎடுத்்தக்ககாே”என்றுசசாலலஒரு்பரதிழயக்

சகாடுத்தார. என்னிடமளளசதாலகாப்பயபபூங்காஅபபட

வநத்ததான். 

்பறைகசிலமாதங்களகழத்்த, நான்பண்ரிநதஅலுவலகத்தில

உணவுகமழசியலதிராவடக்கடசிகளக்றத்தஉழரயாடல

ஓடய்த. அபகபா்த  நான்என்னகமாவமரசிபபதான

எளளகலாடுசதாலகாப்பயபபூங்கா்த்தகவற்பழனக்றத்்தச

சசாலல“அவருபடக்ககவமாடடாரு. பவுசக்கஅஞ்ச்க்

வாங்கடடுவந்தசவசசிருக்காரு. இபடலாம்வத்்தஎன்ன

்பரகயாசனம்?” என்கறைன். என்னி்னம்வய்தன்த்த, நான்

மதிக்கறை, எபகபா்தம் மகத்திலஅழமதிழயஅணநதிருக்கம்

பாலுஅண்ணன்என்ழனநிமிரந்தபாரத்தார. 

“நீநிழறைய்க்படப்பலலகருஷ்ணா?”

“ஆமாண்கண.”

“அநத்க்ழகவாங்கடடுவந்தபலமாசமாசசன்னிகய, 

படசசியா?”



சருக்சகன்றை்த.  ழககழுவவடடு, “வாதம்மடக்கும்ே”என்று

என்ழனசவளிகயஅழழைத்தார. டக்கழடியலநின்றுசகாண்டு

கழலஞரின்இலக்கயமகம்க்றத்்தஉழரயாடனார. கழலஞர

மாதிரிஒருவரசதாலகாப்பயம்மாதிரியானஒரு

சபாக்கஷத்ழதஇபபடசமாழசபயரபப்தஎத்தழனமக்கயம்

என்றைார. ஒருவழகியலஇன்்னம்அதிகமாககழலஞரஎனக்க

சநருக்கமான்தஅன்றுதான். 

கபசசில, எழுத்திலதமிழழைவளரத்தவதத்ழததிராவடக்

கடசிகளகபாலசசய்தஇயக்கங்களகவசறைான்்றலழல. 

சபரியார, அண்ணா, கழலஞரஎன்றுகபசசாற்றைலும், 

எழுத்தாற்றைலும்சகாண்டுவளங்கயஆளுழமகளாலதமிழும், 

தமிழக்றத்தஅ்றவும்எலலாதரப்மக்களிழடகயரிம்

வளரநத்த. கழலஞரின்இலக்கயமகம்

சபரும்பான்ழமகயாராலகபசபபடாத்த.  

எலகலாரும்பராசக்தி. மகனாகராஎன்றுக்றப்படுவாரகள. 

நான்என்பதின்மவயதிலபாரத்த, வசனஒலநாடாவல

திரும்பத்திரும்பக்ககடட‘பாழலவனகராஜாக்கள’கழலஞரின்

வசனங்களிலஎனக்கப்படத்த்த. படத்தின்சபயழரபபற்்றச



சசாலல, “தமிழநாடடலபாழலவனம்என்றுதனியாக

ஒன்்றலழல. மலழலரிம்க்றஞ்சிரிம்திரிந்தசவம்ழம

சகாளுத்்தம்பாழலயாகம். அகதகபாலசகாளழகரிம்

கநரழமரிம்திரிந்தநாகடபாழலவனமாகவடுகறை்த, அதழன

எதிரத்்தநின்றுஅஞ்சாமலகபாராடும்்ரடசிகராஜாக்களும்

உண்டுே”என்றுஎழதரிம்அரசியகலாடு, பகத்த்றவுக்

கருத்கதாடுசபாருத்்தவார. 

சதாலகாப்பயபபூங்காவலஅபபடத்தான்பலபகதிகளிலும், 

அரசியழலரிம்தமிழழைரிம்கலநதளளித்சதளித்திருபபார

கழலஞர. மதலல‘சதாலகாப்பயபபூங்கா’என்றைநூலன்

தழலப்பகலகயகவரந்தவடுகறைார. சதாலகாப்பயம்என்ப்த

இலக்கணநூலஎன்றுகசந்தஒ்தங்காமல, பூங்காவாய்

இழளஞரகளஇழளபபாறைடடும்என்றுஅநதத்தழலபழபக்

கழலஞரழவத்திருக்கக் கடும். எழுத்்த, சசால, சபாருளஎன

ன்ன்றுஅதிகாரங்களிலுமாகநூறுபாக்கழளஎடுத்்தக்சகாண்டு

நூறுமலரகளாகஅவற்ழறைஎளியநழடியலசகாடுத்திருபபார. 

அங்கங்ககஅவருக்ககஉரிய‘நறுக்சருக்’கம்உண்டு. 

ஒவசவாருசசய்ரிளசசாலலும்சபாருழளநிழனவலசகாளள



்துக்க, கழதஎன்றுஎதாவ்தசசாலலஅதற்கான

ஓவயத்கதாடும்இருக்கறை்தஇப்த்தகம். ம.சச, சஜ, ஷ்யாம்

ன்வரின்ஓவயங்களும்... படடாச! 

இதற்கஓவயம்வழரவதற்கன்வரும்சசன்்றருநதகபா்த

நடநதசம்பவம்ஒன்றுண்டு. ன்வருக்கமானசசய்ரிளகள

்பரித்்தக்சகாடுக்க்கபபடட்த. ம.சச-வுக்க‘களவயல’, 

’சமய்பபாடடயல’என்றுசகாஞ்சம்கவரசசியானபடங்கள

ஒ்தக்கபபடடருநதன. ஷ்யாமம், சஜ-வும்அபபடவழரவதில

வற்பன்னரகள. ம.சசஅவரகளிடம்“கழலஞரடடசசாலல

மாத்திக்கலாமாே”என்று  சம்தவாகபகபசிக்

சகாண்டருநதிருக்கறைார. கழலஞரஎன்னசவனக்ககடடு, இ்த

சசாலலபபடட்தம், “அசதலலாம்கயாசிக்காமயா

சகாடுத்திருபகபன்? அநதவஷயசமலலாம்கடந்ததாகன

நீங்களும்வநதிருபபங்க... எலலாம்சிறைபபாவரும். கபாங்கே”

என்றைாராம். 447ம்பக்கத்தின்ம.சசஓவயம்பாரத்தகபா்த

இநதவஷயம்ஞாபகத்்தக்கவநத்த! 



உழரகழளஒவசவான்ழறைரிம்படத்்தவவரிபப்தசற்கறை

அலல, சராம்பகவகடனம். எனக்கமிகவும்்படத்த்தபல

அநதக்காலத்தியபழைக்கங்கழள, அடழமத்தனத்ழதசசசாலலும்

சசய்ரிளகழளபபற்்றசசசாலலும்கபா்த, ‘இ்தசபாருளதான். 

இழதக்கடடக்கடடுஅழைாதீங்க’என்றுழநஸாகச

சசாலலவடுகறைார!

உதாரணமாக, சபாருளதிகாரம்- சபாருளியல- நூற்பா15 



பற்்றயஉழரழயசசசாலலலாம்.

சச்றவும்நிழறைவும்சசம்ழமரிம்சசப்ம்/ அ்றவும்

அருழமரிம்சபண்பாலான

“சபாம்பழளங்கன்னாஇபபடத்தான்இருக்கும்ே”என்று

அரத்தம்தரும்தான். ஆனால கழலஞரஇழதகவறுமாதிரி

ழகயாளகறைார. “அக்காலநிழலழயசசடடக்காடடும்

இலக்கயங்கழளநாம்வழகாடடகளாகக்

சகாளளகவண்டுசமன்பதிலழலே”என்கறைார. அகதசமயம், 

இநதசசசய்ரிளிலஇருக்கம்அடக்கம், அழமதி, கநரழம, 

உண்ழமழயவற்்றுத்்தம்சசாலவன்ழம, நலல்றவு, ்பறைரிடம்

காணஇயலாதஆளுழமஇழவகபாற்றைத்தக்கபண்்களதான். 

ஆனால சபண்ுக்கடபபடும்அ்றவுழர, ஆழணகள என்று

சகாளளகவண்டாம்எனக்க்றப்படுகறைார. இன்சனான்ழறைரிம்

சசாலலவடுககறைன். வாழகத்திழணபற்்றயகழலஞரின்

உழர! 

                                                                                         

வடசசாற்களவவடசவழுத்சதாரஇ / எழுத்சதாடு்ணரநத

சசாலலாகம்கம



“வடசமாழஒலநீக்கபபடடதமிழஎழுத்்தக்களுடன்அழமநத

சசாற்களவடசசாலலாகம்ே”என்றைசசாலஅதிகாரத்தின்

சசய்ரிழளக்க்றப்படுகறைார. 7ம்நூற்றைாண்டல, கடடத்தடட

2500 ஆண்டுகளுக்கமன்கபவடசமாழகமாபபம்பாரத்்த

மடத்்த, ஆரியரகளளழழைவுக்கதமிழநிலத்திலவழ

அழமத்்தக்சகாடுக்கபபடடுவடட்த. அழதஎபபடகயா

அ்றயாமலஇருந்தவடடனரதமிழமக்களஎன்று

சங்கடபபடுகறைார!

“அறுவழகபபடடபாரபபனபபக்கமம்ே”என்றுசதாடங்ககறை்த

வாழகத்திழணியன்சசய்ரிள. பாரபபனரின்கடழமயாக

கவடடல, கவட்பத்தல, ஓதல, ஓ்தவத்தல, ஈதல, ஏற்றைலஎன்று

6 வஷயங்கழளக்‘என்மனார்லவர’ கறுவாரகளஎன்கறைார

சதாலகாப்பயர.  (உழரமடவல, “வடநூலார கறும்வருண

வாழகக்க்றப்அகத்திழண, ்றைத்திழணஇயலகளில

இலழலே”எனநாவலரகசாமசநதரபாரதியார, சபரும்்லவர

சவளழளவாரணனாரஆய்வுகளிலசசாலலியருபபழதரிம்

க்றப்படத்தவறைவலழலகழலஞர.) 

இவற்்றல, கவடடல- கவளவத்தீவளரத்தல, கவட்பத்தல- 



கவளவசசய்யழவத்தலஇவவரண்டுக்கம்

சபாங்கியருக்கறைாரகழலஞர. நற்சசயலகழளவடுத்்த

எதற்காகஇநதளூணானகவளவரிம்யாகமம்என்று

சகாதிக்கறைார. ளூரமம், காதலுமாய்வாழநதவரகழள“ஓம

கண்டங்களுக்கமன்னாலவணங்கக் கன்கபாடடுக்சகாண்டு

‘ககாமயம்’பருககவண்டுமா?” என்றுககடகறைார. இன்ழறைக்கம்

சபாருந்தம்ககாபம்! 

ஆண்ஆடுகழளக்க்றப்படும்‘அபபர’என்றைசசாலவழைக்கல

இருநதழத; கழல, களிறுஎன்பதற்ககவறுசபாருடகள

இருநதழதஎன்றுபலவற்ழறைரிம்நழகசசழவயானகழதகள

வாியலாகசசசாலகறைார. சமய்எழுத்்தகளஎத்தழனஎன

நிழனவலழவத்்தக்சகாளளசசங்கடடுவன்நடத்தியகபாழரக்

க்றப்படுகறைார. 

இவற்்றலஎன்னசிறைபசபன்றைால, அபபடசசவாரஸ்யக்

கழதயாய்பபடத்தாலஎளிதில்ரிகறை்த, நிழனவல

ழவத்்தக்சகாளளமடகறை்தஎன்ப்ததான். தமிழழைபபற்்றக்

க்றப்படுழகியலஅங்கங்ககதமிழைரசபருழமழயவரலாற்று

ஆதாரங்ககளாடுசசாலல, கருத்ழதப்ரியழவபபகதாடு



வரலாற்ழறைரிம்வளக்ககறைார. அவற்ழறைஎலலாம்்த்தகத்ழதப

படத்்தத்சதரிந்தசகாளளுங்கள. 

எனக்க்த்தகத்ழதத்தாண்டஒருவஷயம்்பரமிபழபத்தநத்த. 

அ்த்த்தகம்எழுதஎடுத்்தக்சகாண்டகாலஇழடசவளி. 

1.09.2002லஎழுதஆரம்்பத்்த, 

3.10.2002ல எழுதிமடக்கறைார கழலஞர! 33 நாடகளிலஒரு

சபாக்கஷம். சவறுமகனஎழு்தவ்தமடடுமலல, இதற்கமன்

சதாலகாப்பயத்்தக்கஉழரஎழுதியவரகளின்நூற்கழள

்தழணக்கழவத்்தக்சகாண்டுஅவற்ழறைஅலசி, ஆராய்ந்ததான்

இழதஎழுதிமடத்திருக்கறைார.

எண்ப்தவயதிலஎன்னஓரஉழழைப்! அநதஉழழைப்தான்

கழலஞழரஉியரபகபாகடழவத்திருநத்த! 

***



சி்்ரத்ள: பரைபஞ்சப் பொலைக

ரிவகருஷ்ணா

“அரசியலதான்நான்வரும்்பத்கதரநசதடுத்்தபண்ரிரிம்

்தழறைே”என்றுஅடக்கடசசாலலும்கழலஞர“அரசியல/ ஆடசி

அழுத்தங்களிலஇருந்தவடுவத்்தக்சகாளளகவகழல

இலக்கயசசசயலபாடுகளிலஈடுபடுககறைன்ே”என்றும்

க்றப்படடருக்கறைார. இலக்கயத்தின்பலகவறு

பரிணாமங்களிலும்அவருழடயஆரவமானசசயலபாடு

இருநதிருக்கறை்த. தன்ழனமதன்ழமயாகபபத்திரிழகயாளர

என்றுஅவரசபருழமயாகஅழடயாளபபடுத்திக்

சகாண்டாலும், இதழயலமடடுமின்்றசிறுகழத, நாவல, 

கவழத, நாடகம், திழரபபடம், தன்வரலாறு, கபசசஎன்று

கழளவரித்்தத்தமிழபரப்பியருக்கறைார.



கழலஞரின்தமிழபபணகளிலஅதிகம்கபசபபடாதழவயாக

அவர்தசிறுகழதகளஅழமநதிருக்கன்றைன.

மிகசசரியாககழலஞர்பறைபபதற்கபத்்தஆண்டுகளுக்க

மன்தான்தமிழலசிறுகழதஎன்கறைவடவகமஉருவாகறை்த. 

கழலஞரதன்14வ்தவயதிலருந்தவாசிப், எழுத்்தஎன்று

தீவரமாகசசயலபடுகறைார. அபபடியருக்கதமிழலமதல25 

ஆண்டுகளிலஎழுதபபடடசிறுகழதகழளதான்அவரால

சதாடக்கத்திலவாசித்திருக்கமடரிம். ஒடடுசமாத்தமாக

அபகபா்த200 - 300 சிறுகழதகளஎழுதபபடடருநதாகல

அதிகம்.

தமிழசிறுகழதநளூனவடவத்ழதஎடடாதகசாதழனககழைாய்க்

காலக்கடடத்திலஇயங்கயவரகளிலகழலஞரும்ஒருவர. 

எனகவ, இன்ழறையகாலக்கடடத்திலசிறுகழதகளிலஇலக்கய

வாசகரகளஎதிரபபாரக்கக் கடயஅழைகயல, கசசிதமான

வடவம்மற்றும்சிறுகழதகளுக்கானகறைாரானஇலக்கணம்

கபான்றைவற்ழறைகழலஞரின்அநதக்காலக்கடடத்்தப

பழடப்களிலகதடமற்படுவ்தஅபத்தம்.



கமலும், திராவடஇலக்கயம்என்றைாகலதீடடுஎன்கறைதமிழ

நளூனஇலக்கயபபண்்ம்கழலஞரின்சிறுகழதகளஅதிகம்

கபசபபடாததற்க கடுதலகாரணம். திராவடஇயக்கச

சிநதழனகளின்பரப்பயலஉத்திகளக்றத்தஆய்வுகள, தமிழ

இலக்கயத்திலமிகவும்அரி்தஎன்பதிலருநகதஇழதப்ரிந்தக்

சகாளளலாம். திராவடஇயக்கத்ழதசசாரநதவரகழள

எழுத்தாளரகளாகஏற்றுக்சகாளபவரகழளகயஊழரவடடு

ஒ்தக்கழவக்கம்நாடடாழமத்தனமானரபாசிஸம்இன்றும்

சதாடரகறை்த. இத்தழகயசூழைலலகழலஞரின்சிறுகழதகள

க்றத்த்தலலயமானவமரசனங்கழளஎதிரபபாரபபகத

ளூண்தான்.

அண்ணா, கழலஞர, இரா.அரங்கண்ணல, ஏவ்பஆழசத்தம்்ப,

இளழமப்பத்தன், திலழலமழறைமதலவன், இரா. இளஞ்கசரன்,

ககஜி. இராதாமணாளன், எஸ்எஸ். சதன்னரச, ட.கக. 

சீனிவாசன், மரசசாலமாறைன், ப. ்ககழைநதி, திருசசி

சசலகவநதிரன்ஆககயாரின்நூற்றுக்கம்கமலான

கதரநசதடுக்கபபடடசிறுகழதகளசதாகக்கபபடடு, ‘திராவட

இயக்கஎழுத்தாளரகளின்சிறுகழதகள’என்றுசீழதபதிபபகம்



கடநத2012லதிராவடஇயக்கநூற்றைாண்ழடசிறைப்பக்கம்

வழகியலசவளிியடடருக்கறை்த. இன்ழறையநளூனதமிழ

எழுத்தாளரககளாவமரசகரககளாஇபபடசயாரு

சபருநசதாகப்வநதிருபபழதயாவ்தஅ்றநதிருநதாலஅ்த

அதிசயம். “திராவடஇயக்கத்ழதசசாரநதவரகளுக்க

இலக்கயம்வரா்தே”என்றுமடழடயடஅடக்கம்பாரபபன

எழுத்தாளரககளாஅலல்தஅவரகழளஅடவருடும்சூத்திர

எழுத்தாளரககளாஇவற்்றலசிலகழதகழளகய்னம்

வாசித்திருநதாலகழறைநதபடசம்தங்களஅ்றயாழமயாவ்த

உணரநதிருபபாரகள.

இன்ழறையநளூனஇலக்கயவாதிகளிலகழலஞழரஅதிகம்

வாசித்தமிகசிலரில்பரபஞ்ச்னம்ஒருவர. வாசித்திருபபதால

மடடுகமஅவராலகழலஞரின்சிறுகழதகளுக்கஅடநாதமாக

இருக்கக் கடயசமதாயஉணரழவகண்டுசகாண்டுபாராடட

மடகறை்த. “ஒருகருத்்த, சிநதழனஅலல்தஅ்னபவத்ழதச

சன்கம்சாரந்தசவளிபபடுத்தக் கடயவாய்பபாககவகழலஞர

தன்்னழடயசிறுகழதகழளபபயன்படுத்திஇருக்கறைார. கருத்்த

இலலாத, சன்கஉணரவுசற்றுமிலலாதஒகரஒருகழலஞரின்



சிறுகழதழய கடநான்வாசித்ததிலழலே”என்கறைார்பரபஞ்சன். 

80 ஆண்டுகளுக்கம்கமலாகஇழடவடாதமிழபபண்ரிநத

கழலஞர, காலமாகஇருக்கம்இசசூழைலலாவ்தஅவர்த

எழுத்்தகளமீளவாசிப்சசய்யபபடுவ்தம், அழவக்றத்த

ஆய்வுகளநடத்தபபடுவ்தகமகநரழமயானசசயலபாடாக

இருக்கமடரிம். காலம்கடநதாவ்தஇநதசசசயழலநளூனத்

தமிழஇலக்கயவாதிகளமன்சனடுத்்தசசசய்வாரகளஎன்று

நம்்கவாம்.

கழலஞரின்சிறுகழதகளுக்கவருகவாம். கழலஞரதன்21 

வயதில‘கழைவன்கனவு’என்கறைசிறுகழதத்சதாகபழப

1945லசவளிியடடருக்கறைார. இநதத்சதாகப்பல

இடம்சபற்றைகழதகள, எநசதநதஇதழகளிலசவளிவநதன

என்ப்தக்றத்ததகவலகளசரியாகசதரியவலழல. அடுத்்த

எடடுஆண்டுகளகழத்்த1953ல‘நாடும்நாகமம்’, 1956ல

‘தாய்ழம’ஆகயசதாகப்கழளசவளிியடடருக்கறைார. 

்பன்னர‘கண்ணடக்கம்’, ‘அரும்்’, ‘வாழைமடயாதவரகள’, 

‘சங்கலசசாமி’, ‘தப்பவடடாரகள’உளளிடடபதிழனந்தக்கம்

கமற்படடசிறுகழதத்சதாகப்களசவளிவநதிருக்கன்றைன. 



1971லசபரும்சதாகபபாகமக்கயமானகழதகள

கதரநசதடுக்கபபடடு‘கழலஞரகருணாநிதிியன்சிறுகழதகள’

என்றுசவளிியடபபடட்த.

1940லசதாடங்க1970 களின்இறுதிவழர- கடடத்தடட

நாற்பதாண்டுகள- கழலஞரசிறுகழதஎழு்தவதிலஈடுபாடு

காடடியருக்கறைார. ்பறைகநாவல, ஆய்வுநூலகளஎன்றுஅவர்த

ஆரவம்திழசமா்றயநிழலியலசிறுகழதஅரிதாகஇருக்கறை்த. 



இயக்கம்சாரநதஇதழகளிகலகயஅவர்தசபரும்பான்ழமச

சிறுகழதகளசவளிவநதிருக்கன்றைன. அழவதவரத்்த

சகாஞ்சம்அரிதாகசவகஜனஇதழகளிலும்எழுதிியருக்கறைார.

அவரஎத்தழனசிறுகழதகளஎழுதிியருக்கறைாரஎன்பதற்கத்

்தலலயமானகணக்கஇலழல. கதாராயமாகஇருநூறுகழதகள

எழுதிியருக்கலாம்என்றுசதரிகறை்த. சினிமா, நாடகம், கபசச

என்றுதன்்னழடயமற்றைஆற்றைலகழளஎலலாம்எபபடதான்

ஏற்றுக்சகாண்டசகாளழகஅரசியலுக்கபயன்படத்தக்க

வழகியலமாற்்றக்சகாண்டாகரா, சிறுகழதகழளரிம்

அபபடகயதான்உபகயாகத்திருக்கறைார. திராவடஇயக்கத்தின்

கருத்்தக் கறுகழளசவளிபபடுத்தக் கடயவாய்பபாகதான்

அவரசிறுகழதகழளரிம்பாரத்திருக்கறைார.

“இராமரஎன்னஎன்ஜினியரா?” என்றுராமரபாலம்

வவகாரத்திலகழலஞரசசய்தககல, நாடுமழுக்ககவ

கடுழமயானஅதிரவழலகழளஎழுப்பய்த. இந்தத்்தவ

ஆதரவாளரகளகழலஞரின்மழறைவுக்கப்பறைகம்இதற்காக

அவழரமன்னிக்கத்தயாராகஇலழல. ஆனாலஉண்ழமியல

70 ஆண்டுகளுக்கமன்்அவரஎழுதிய‘வஷம்இனி்த’



கழதியகலகயஇராமரஎதிரபழபவலுவாகசவளிபபடுத்தி

இருக்கறைார. “இராம்பராழனவடஇநதவஷம்இனி்தே”

என்கறை கரியவமரசனத்கதாடு கடயவசனம்அநதச

சிறுகழதியலசவளிபபடுகறை்த. கடவுளமறுப்என்கறை

கழலஞரின்பண்், அவர்தசிறுகழதகளபலவற்்றலும்

சம்பவங்களின்ஊடாகவும், வசனங்களின்சவளிபபாடாகவும்

பளிசசசன்கறைஅழமநதிருக்கறை்த.

‘கண்ணடக்கம்’என்கறைகழதியல்பகளக்கநாய்பரவ, 

ஊசரலலாம்்பணம். காளிபக்தன்மனசழடந்தகபாய்

காளிகதவியடம்நியாயம்ககடபான்: “கருழணக்கடலாநீ? 

கபய்க்கம்உனக்கம்என்னகவறுபாடு?” இழத

வாசிக்கம்கபாகதஉணரலாம், கழலஞரின்சபரும்பாலான

கழதகளின்நாயகரகள‘பராசக்தி’கணகசகரன்ககள! ‘நடுத்சதரு

நாராயண’கழதியல‘பராசக்தி’கலயாணழய கட

கண்டுக்சகாளளலாம்.

கழலஞரின்சிறுகழதகளிலதனித்்தவமானதாகஅவர்த

வாசகரகளாலநிழனவு கறைபபடுவ்த‘கபழபத்சதாடட’என்கறை

கழத. சரரியலஸம், இருத்தலயலவாதம், அழமப்பயலவாதம், 



்பன்நளூனத்்தவம், மாநதிரகயதாரத்தவாதம்கபான்றை

கமற்கத்தியககாடபாடடுமழறைகளதமிழநிலத்தில

கபசபபடுவதற்கசவககாலம்மன்கப, ஒருகபழபத்சதாடட

ன்லமாகசமகாலசசன்கத்ழத்பரதிபலக்கம்சிறைபபானவடவ

உத்திழயஅசசிறுகழதியலகழலஞரபயன்படுத்திஇருக்கறைார.

இட்தசாரிஇலக்கயஇதழைான‘சசம்மலர’, இசசிறுகழதழய

‘சிகரம்சதாடடசிறுகழத’என்கறைவரிழசியலமறு்பரசரம்

சசய்்தசகாண்டாடய்த. கழலஞரின்இலக்கயத்தரம்க்றத்்த

நளூனஇலக்கயவாதிஒருவரககளவஎழுப்பயகபா்த, 

கழலஞரஇக்கழதழயதான்தன்இலக்கயத்திறை்னக்கசசான்றைாக

மன்ழவத்தார.

இசசிறுகழதழயபபற்்றக்ககளவபபடடுகஷ்வநத்சிங்

ஆங்கலத்திலசமாழபசபயரத்்த‘இலலஸ்டகரடடடளூக்ல’

இதழலசவளிியடடார. கழதியலசவளிபபடடருநத்ராண

எதிரப்க்கருத்்தகளுக்காகபபத்திரிக்ழகஅலுவலகத்ழத

இந்தமதசவ்றயரகளமற்றுழகியடடு்பரசசழனசசய்தாரகள. 

அபகபா்தஅக்கழதழயபபாராடடன்டழடன்டழடயாக

வநதிருநதகடதங்கழளஅவரகளுக்கமன்பாகக்சகாடட, 



“இக்கழதழயஏற்றுக்சகாண்டவரகளும்இந்தக்களதான்ே”என்று

ன்க்கழடத்தாரகஷ்வநத்சிங். ்பன்னர‘கபழபத்சதாடட’,

ஐகராப்பயசமாழகளிலும்சமாழபசபயரக்கபபடட்த. 

“கபழபத்சதாடடஇங்கககபழபயாகஒ்தக்கபபடடாலும்்பறை

சமாழகளிலசகாண்டாடபபடுகறை்தே”என்று

க்றப்படடருக்கறைாரகழலஞர.

சிறுகழதியன்வடவங்களிலபரிகசாதழனசசய்்தபபாரபப்த

கழலஞருக்கமிகவும்்படத்தமான்த. ‘நரியூரநநதியபபன்’

என்றைசிறுகழதழயக்கடதவடவலஎழுதிியருபபார. 

அவருழடயகழதகளிலசாமியாரகழளத்கதாலுரிக்கம்

சம்பவங்களஏகத்்தக்கம்அழமநதிருக்கம். ‘நளாியனி’, ்ராண

எதிரப்பகபசம். ‘சநதனக்கண்ணம்’இநதித்திணப்

எதிரப்பகபாரின்நியாயத்ழதஎடுத்்தசசசாலலும். 

‘எழுத்தாளரஏகழலவன்’என்றைசிறுகழதியல, “சிறுகழத

என்றைாலசவறும்சபாழு்தகபாக்கக்காகபபடபபதற்காகவா

எழுதபபடுவ்த? அதிலஏதாவ்தஒருகருத்்த, சமதாயத்்தக்கத்

கதழவயானதாகஅழமக்கபபடகவண்டாமா?” என்றுதான்



ஏன்சிறுகழதஎழு்தகறைாரஎன்பதற்கானநியாயத்ழதகழதியன்

கபாக்ககலகயசசாலலியருபபார. 

சிறுகழதஎன்றைாலஎன்னசவன்றுஇநத்பன்நளூனத்்தவக்

காலக்கடடத்திலும்ஏகதாஒருவாசகனாலககடகபபடுகறை்த. 

ஏகதாஓரஎழுத்தாளர, தான்அ்றநதழதவளக்கக்

சகாண்டருக்கறைார. சிறுகழதக்கானகழலஞரின்இலக்கணம்

மிகவும்எளிழமயான்த. “ஒருகாடசிஅலல்தநிகழழவப

பற்்ற, மற்றைவரகளுக்கவளக்கசசசாலலும்கபா்த, அவரவர

நிழலக்ககற்பவும், அ்றவுவளரசசிக்ககற்பவும்

வளக்கபவருக்கம்வளக்கத்ழதக்ககடபவருக்கமிழடகயஒரு

பாலமாகபபாவக்கபபடுவ்ததான்சிறுகழத.”

ஏற்றுக்சகாளளக் கடயவளக்கம்தான்இலழலயா!

****



தமிழிரச: இரைண்ளடொக தமிழ்

வஜய்எஸ்ஏ(@tekvijay)

தமிழநாடடன்20ஆம்நூற்றைாண்டுஅரசியலசன்க

வரலாற்ழறைபபாரத்கதாமானாலஅதிலஇழசசாரநத‘இழச

அரசியல’என்ப்தஅங்கஇங்சகனபலகவறுஇடங்களில

பரந்தபடடுநிழறைநதிருக்கறை்த. இன்ழறையகததிியல, தமிழழச

தான்கரநாடகஇழசஎன்கன்றைஅடபபழடஉண்ழமழய

யாரும்மறுக்கமடயாதபடபலரும்ஏற்றுக்சகாண்டுவடடனர

என்றுதான்சசாலலகவண்டும்.

கபானநூற்றைாண்டலசபரும்்பரசசழனயாகஎழுந்தஅடங்கய

“தமிழநாடடலகவற்றுசமாழியலபாடுவ்தே”என்கறை்பரசசழன,

இன்றுஓரளகவ்னம்கழறைந்தவடட்த, சஞ்சய்சபரமணயம்

கபான்றை்கழசபற்றைசசவவயலஇழசக்கழலஞரகள, 

ஒவசவாருஆண்டும்டசம்பரசீசனிலதமிழழசமன்றைத்தில



மழுக்கதமிழலபாடுகறைாரகள. ஆனாலஇன்னமம்ஆரிய

பாரபபனரகளஆதிக்கம்அதிலகவறுவதங்களில

சதாடரந்தசகாண்டுதான்இருக்கன்றைன. க்றபபாகச

சசாலலகவண்டுசமனில, சசவவயலஇழசழயஅலல்த

சபா்தவாகமண்சாரநதஇழசழய, தமிழழசககாடபாடுகள

சகாண்டுஅுகாமலஇன்்னம்கரநாடகசங்கீதம்வகத்த

ககாடபாடுகளதான்ககாகலாசசகன்றைன.

இன்னமம்தமிழைரகளாகயநாம், இதிலமழுதாகஇறைங்கச

சீரதிருத்தம்சசய்யாமலருக்ககறைாம்என்ப்தஒருமக்கய

காரணம். தமிழைகஅரசஇழசக்கலலூரிக்கமதலவராகஒரு

தமிழைர்ஷ்பவனம்கப்சாமிஆகமடவதிலழல, ஆனால

(சதாரகநாதன்) சிபாரிசிலஅவரகளுக்ககதாதானஒருவர

மதலவரஆகமடகறை்த. ஆனாலஅழதரிம்தாண்டஇன்று

சசவவயலஇழசத்்தழறைகரநாடகஇழசஎன்றைசபயரிலும், 

மக்களிழசரிம்ஆங்காங்கஅதன்வடவலும், நளூன

சதாழலளடபவளரசசியாலவழளநதசினிமாதிழரபபடஇழச

என்றும்பரந்தவரிந்ததமிழழசவாழந்தசகாண்டுதான்

இருக்கறை்த. இநதசசூழைலல, தமிழமண்ழண, மக்கழள, இதன்



வரலாற்ழறை, பண்பாடழட, சதாடரந்தமா்றக்சகாண்டுவரும்

பகத்த்றழவ, இறுதின்சசஉளளவழரகடடக்காத்தவரும்

கநசித்தவருமானகழலஞரகருணாநிதி, தமிழஇழசக்கசசய்த

கசழவகளக்றத்்ததனிகயபதிவுசசய்யகவண்டஇநத

கடடுழரஎழுதபபடடுளள்த. 

கழலஞரதமிழழசியன்பாலசசய்தமதலபதிவுஎன்று

வரலாற்ழறைமடநதளவு்பன்கனாக்கசசசன்றைாலநமக்க

கழடபப்த, அவர1946இலகடயரசஇதழலஎழுத்்தபபண

சசய்தகபா்தஎழுதிய‘தீடடாியடுத்்த!’ என்றைதழலப்படடஒரு

கடடுழர! அநதஆண்டு, திருழவயாறுதியாகராஜரஉற்சவ

இழசவழைாவல, தண்டபாணகதசிகர“வநாயககனவழன

தீரபபவகனே”என்றுதமிழலபாடயதால, “நீசபாழஷதமிழல

பாடடடார, தீடடாியடுத்்தே”என்றுசசாலலஅங்கருநத

பாரபபனரகள, தண்டபாணகதசிகரபாடயஇடத்ழதநீரால

கழுவனரஎன்ப்தஅங்கநடநதசம்பவம். அழதகடயரச

இதழலசிறுகடடுழரயாகக்கழலஞரஎழுத, சபரியார

பாராடடனாராம்! (கடடுழரியலருந்த: அகத்திலும், 

அக்கரகாரத்திலும்இருந்தவநதஇநதஅகம்பாவம்



அய்யரவாளஉற்சவத்திலும்்கந்தவடட்த. தமிழநாடடகல- 

தமிழைரகளஉியகராடுவாழும்நாடடகல- தமிழைரகளுழடய

சமாழக்கத்தழடரித்தரவுஆங்கலஅரசாங்கமலல- ஆரிய

அரசாங்கத்தின்ஆழண! தமிழசமாழியலபாடயதாலகமழட

தீடடாகவடட்தஎன்றைஆணவபகபசசகளம்்பயதற்கக்

காரணம்தமிழைரகளஅடழமகளாக- அ்னமாரகளாக

வாழவ்ததான், தமிழைரஇனம்சூத்திரஇனமாகவும், தமிழைர

சமாழதீடடுபபடடசமாழயாகவும்கபாய்வடட்த. 

தியாகராஜரதிருநாளுக்கநன்சகாழடவழைங்கம்மடடாள

தமிழைரகளும், சதாண்டரக்கத்சதாண்டராம்சிஷ்யககாடகளின்

வரிழசியலுளளஅழைகபபசசடடயாரகபான்றைவபஷணரகளும்

உளளவழரஆரியக்கடவரக்கம்அகம்பாவத்கதாடுதான்

வாழும்.)

இதற்கடுத்்த, அவரஅரசியலலளழழைந்தவளரந்தசவன்று

மதலவரான்பன், ஆரம்பகாலகடடங்களிலஅவரின்

பங்களிப்க்றத்்தஅதிகம்தகவலகளஇலழல. ஆனால

2009இலஅவரமதலவராகஇருநதகபா்தசசய்தமக்கய

சம்பவம், ஆ்பரகாம்பண்டதரஎழுதிய’கருணாமிரதசாகரம்’



என்கறைஅதிமக்கயம்வாய்நததமிழழசநூழல

நாடடுழமயாக்ககறைார. அ்தமடடுமின்்ற, பண்டதர

வம்சாவளிியலவநதஅமதாபாண்டயன்எழுதிய

‘கருணாமிரதசாகரம்–சருக்கத்திறைனாய்வுஉழர’

(Karunamirdha Sagaram – A Brief Critical Review) 

என்கறைநூழலசவளிியடஆராய்சசித்சதாழகழயஅரசன்லம்

வழைங்ககறைார. இதற்கமன்், 1997இல, ்படஆர

பழைனிகவலராஜனின்இழளயசககாதரர்படஆரகமழலத்

தியாகராஜன்எழுதியதமிழழசவரலாறு/ககாடபாடுகளபற்்றய

நூலான‘இழசத்தமிழன்உண்ழமவரலாறு’என்கறைநூலுக்க

அணந்தழரஎழுதிியருக்கறைாரகழலஞர. அ்தஉங்கள

பாரழவக்ககீகழை:





கழலஞர, தமிழழசஆய்வுநூலுக்கஅணந்தழரஅலல்த

மன்்னழரஎழு்தம்அளவுக்கத்தான்இழசஅ்றஞரஅலலன்

என்கறைார, ஆனால, அவர்றவுக்கடபடடுஇநதநூழலநன்க



வாசித்திருக்கறைாரஎன்ப்தஅவரஎழுதியஅற்்தமானஉழரகய

நமக்கசசசாலகறை்த. தமிழைகத்திலஇழசியன்சபாற்காலம்

என்றுகரநாடகஇழசன்வர(தியாகராஜர, மத்்தசாமிதீடசிதர, 

சியாமாசாஸ்திரிகள) வாழநதகாலத்ழதநூலாசிரியர

சசாலவழதக்க்றப்படடு, அவரகளுக்கமன்னகரவாழநத

அருணாசலக்கவராயர, மத்்தத்தாண்டவர, மாரிமத்தா்பளழள

ஆகயதமிழழசன்வழரசசடடக்காடடுகறைார. தமிழஇழச

வரலாற்்றலஆரியபாரபபனரகளாலமழறைக்கபபடட, 

மறுக்கபபடடஎண்ணற்றைதகவலகளுளஇம்ன்வரும்அடக்கம். 

கழலஞரஇநததமிழழசன்வரகளுக்காக, அவரகளநிழனழவ

கபாற்றும்வதமாக2010ஆம்ஆண்டு, இவரகளுக்கஒரு

மணமண்டபம்எழுபபபபடும்என்றுஅ்றவத்்தநாழக

மாவடடம்சீரகாழியலஇதற்காகஇடம்ஒ்தக்கனார. ்பன்னர

அ்தகடடபபடடுஅடுத்தவநதஅதிமகஆடசிியல

திறைக்கபபடட்த. 



தமிழழசக்றத்தநூலகள, பஞ்சமர், சதாலகாப்பயம், 

சிலபபதிகாரம்கபான்றைசங்ககாலநூலகளில்தவங்க, 

நா.மம்ம்தஉருவாக்கயதமிழழசபகபரகராதிவழர, 

கடடத்தடட100 நூலகளுக்களதான்இருக்கம். ஆனால

இன்ழறையகததிியல, தமிழழசியலஆய்வுசசய்பவரகளுக்க

இநதநூலகள கடகழடபப்தகபரரி்தஎன்கறைநிழலதான். 

பலகழலக்கழைகங்களமற்றும்கலலூரிகளின்நூலகங்கள

அழனவரும்எளிதிலபயன்படுத்தமடயாதநிழலியல, வாங்க

நிழனத்தாலும்பலநூலகளஇன்றுஅசசிலஇலலாதநிழலியல, 

கழலஞரஅழமத்தஅண்ணாநூலகம்இன்றுஒரு

ஞானப்ழதயகலதான்! அதன்தமிழழசப்பரிவலபலபபல



மக்கயநூலகளஇடம்சபற்்றருபப்தகழலஞரஅளித்த

சகாழட!

சரசழசகளும்இலலாமலலழல. 2007இலபத்மாசபரமணயம்

“பரதமனிடரஸ்டே”என்றைசபயரிலஒருநடனடரஸ்ட

சதாடரபானவழைாவற்காககழலஞரிடம்அ்னமதிககடக, 

அவரசகாதிபபழடநதிருக்கறைார. ்பன்னரஅநதஇடத்ழதபரத-

இளங்ககாடரஸ்டஎனபத்மாசபயரமாற்்றஇருக்கறைார. 

அகனகமாக, இதற்கபதிலடயாகத்தான்தமிழழசன்வருக்க

மணமண்டபம்திறைக்கம்திடடத்ழதகழலஞரசசயலபடுத்தி

இருக்ககவண்டும். ஏசனனில, பரதரஇயற்்றயநாடடய

சாஸ்திரம்தான்ஒடடுசமாத்தஇநதியஇழசமற்றும்

நடனத்திற்கஅடபபழடஎனஆரியரகளபலகாலமாய்த்

திரி்வாதம்சசய்்தசகாண்டருக்கன்றைனர. ஆனால4ஆம்

நூற்றைாண்டுநாடடயசாஸ்திரத்திற்கமன்கப, கம2ஆம்

நூற்றைாண்டன்சிலபபதிகாரகமதமிழைரகளின்இழசக்ககாடபாடு

மற்றும்நடனத்திற்கானகருனனலமாகத்தமிழைரகளால

கருதபபடுகறை்த. சிலம்்க்கமநழதயபஞ்சமர்(ஐந்த

சதாழக) உளளிடடநூலகளும்இழசக்ககாடபாடுகளுக்க



அடபபழடதாசனனி்னம்சிலம்்பலகவறுகாரணங்களுக்காக

ஒருமிகமக்கயமய்யமானநூலாகவளங்ககன்றை்த.

2008இலகழலஞரஎழுதியஉளிியன்ஓழசஎன்கறை

திழரபபடத்தில, இழசஞானிஇழளயராஜாஇழசியல

‘அகநழதியலஆடுவதா…’என்கறைபாடலல, தமிழழசியன்

சதான்மம், அதன்நூலகள, இழசக்கருவகளபற்்றய

க்றப்க்கழளபாடலவரிகளாகவடத்திருபபார! திருவாசகம், 

ஸ்வபனம்கபான்றைஇழசஆலபங்கள, உளிியன்ஓழசபாடல

உளபட, திழரபபாடலகளிலதமிழழசபற்்றயக்றப்க்கழள

இழளயராஜாழவத்திருபபார. க்றபபாக, ககாவல்றைாஎன்றை

படத்தில, ‘அமகததமிகழை…’என்றைபாடலல, “கதினறும்

கதவாரம்இழசபபாடடன்ஆதாரம்தமிழழசகயதனிியழசகய

தரணியகலமதலழசகயே”என்று்லழமப்பத்தன்

எழுதிியருபபார. இழவமடடுமின்்ற, இழளயராஜா, தன்

திழரபபடங்களிலதமிழழசியன்மக்கயஇழசக்கருவகளான

பழறை, நாகசரம்உளபட, நீண்டகாலமாகஇநதமண்ணன்

பலகவறுவழகயானதாள/கமளக்கருவகழளபயன்படுத்்தவ்த

அழனவரும்அ்றநத்த. இழளயராஜாவன்நாடடுப்றைஇழச, 



மக்களிழசக்கானபங்களிப்சாதழனகளஎன்ப்த

சசாலலசதரியகவண்டயகதஅலல. அவவழகியல, 

தமிழழசக்கசதாண்டாற்றும்இழளயராஜாழவ

சபருழமபபடுத்தஇழளயராஜாவுக்கஇழசஞானிபடடத்ழத

கழலஞரவழைங்கய்த கட, தமிழழசத்்தழறைக்ககழலஞர

சசய்தகசழவதான்.

(கமற்சசான்ன’அமகததமிகழை’பாடலவரிகளின்படகதவாரம்

- 7ஆம்நூற்றைாண்டு- தான்இழசபபாடடன்ஆதாரம்என்று

சசான்னால, அழதமறுத்்தஅதற்கமநழதயஇழசநூலகள, 

இழசபபாடலகள, 5ஆம்நூற்றைாண்டகலகயசதாடங்கவடட

பக்திஇலக்கயம்சாரநதபாடலகழளசிலரக்றப்படலாம். 

ஆனாலஅன்ழறையதமிழைகத்தில247 க்கம்கமற்படடசிவ

தலங்களிலபாடலசபற்றை்தகதவாரம்தான்என்பதாலஅநதவரி

நியாயமாகறை்த. அகதகபால, தமிழழசதான்தரணியகலகய

மதன்மதலாககதான்்றயஇழசஎன்ப்தம்

ககளவக்களளாக்கபபடலாம். அ்தமிகநீண்டவவாதம். 

ஆனாலஉலகவரலாற்்றல, ககரக்கஇழசக்க கட்தவக்கம்

உண்டுஆனாலதமிழழச்தவக்ககமசதரியாதஅளவு



பழழைய்த. சதாலகாப்பயம், சிலபபதிகாரம், பஞ்சமர்ஆகய

நூலகளின்காலத்திகலகயதமிழழசமிகவும்பண்படட, 

ககாடபாடுகளநன்கவளரநதசசழபபானகழலயாகதிகழநத்த

என்கறைவதத்தில, தமிழழசதரணியலமதலழசதான்.)

இழவஅழனத்்தம்நமக்கசசாலவ்தஒன்கறை! தமிழைகஅரசியல

தழலவரகளில, இன்றும்ஒருசவழலப்பளழளயாகஇருக்கம்

தமிழஇழசியன்மீ்தஅதிகஅக்கழறைரிம்ஆரவமம்

சகாண்டருநத, தமிழஇழசக்கசதாண்டாற்்றயஒகரமதலவர

கழலஞரமடடுகம! தன்வாழநாளிலஇன்்னம்அதிகமழறை

ஆடசிியலஇருநதிருநதால, இன்்னம் கடசசய்திருபபார. 

கமற்சசான்ன‘இழசத்தமிழன்உண்ழமவரலாறு’நூலல

“அக்காலத்தமிழைன்இழசியலஉயரநதிருநதழத

இக்காலத்தமிழைன்உணரவலழலே”என்றுகழலஞரசடடக்

காடடயகருத்ழதமனதிலசகாண்டு, வருங்காலத்தில, 

தமிழபபண்பாடழடமழுழமயாகஆரியஆதிக்க

சக்திகளிடமிருந்தமீடப்தகபாலதமிழஇழசழயரிம்

மீடசடடுபகபாம்எனத்தமிழைரகளஉறுதிபூுகவாம்.

***                                                                





இனிியரவ இரப்: 
ஐிவரைொப்பிய திகவிஜியக

ராஜூ. நா

இனியழவஇருப்தஎன்கறைஇநதப்த்தகத்தின்தழலபழபப

பாரத்த்தம், கபசசாளரஐ.லகயானி, கழலஞருக்கானதன்

அஞ்சலக்க்றப்பலஎழுதிய்ததான்ஞாபகம்வநத்த: 

“ககாயம்்த்தூரலதி.ம.க-வன்மபசபரும்வழைாழவசயாடட

படடமன்றைம். ‘மக்களுக்கபசபரி்தம்வழகாடடய்தஇன்னா

நாற்பதா? இனியழவநாற்பதா?’ - என்ப்ததழலப். அ்த

அவரசகாடுத்த்ததான். இன்னாநாற்ப்த, இனியழவநாற்ப்த

சசய்ரிளகழளப்ரடடத்தயாரபண்ணடடுகபாகனாம். ஆனா,

எம்.்பகதரதலலதி.ம.கசஜியசசசதாகதிகழளவசச

உருவாக்கனதழலப்அ்தன்்னஎங்களுக்கஅப்றைம்தான்

சதரிஞ்ச்த.”



நலலகவழளயாக, அம்மாதிரியானசபாடசயலலாம்இலழல. 

தான்20 நாடகளசற்றுலாசசன்றுவநததன்அடபபழடியலான

20 பயணக்கடடுழரகளஎனகநரடயாககவதழலப்பற்க

வந்தவடுகறைாரகழலஞர. 

இநதஇடத்திலசவளிநாடுஇன்பசசற்றுலாஎன்றை்தம், அவரின்

ன்த்தமகளசசலவஒருகநரகாணலலசசான்ன்தஅடுத்ததாக

நிழனவற்கவநத்த: “அபபாவுக்க, நாங்கசவளிநாடு

கபாறைகத்படக்கா்த, சவளிநாடுகபாகறைாம்ன்்னசசான்னாகல

மழறைபபார.” அபபடயானால, இவரமடடும்

சவளிநாடுகளுக்கஇன்பசசற்றுலாகபாகலாமாஎன்று

உளளுக்களஒருவமரசனம்எழுநத்த. ஆனால, அதற்கம்

அபகபாகதஇநநூலலபதிலஎழுதிியருக்கறைாரகழலஞர. ஆம்,

இ்தபாதிஅரசமழறைியலானபயணம், மீதிதான்இன்பச

சற்றுலா! மழனவதயாளுஅம்மாழளத்தவர, அரசப

பயணத்திற்கரியஆடகளாகதமிழைகஅரசின்அன்ழறையநிதிச

சசயலாளரஉளளிடடஒருகழுழவரிம்உடன்அழழைத்்தச

சசன்றுளளார. தவர, இநதபபயணங்களயாவும்அநதநத

நாடடன்அரசககளஅவழரவரும்்பஅழழைத்தழவ! இதில, 



இங்கலாந்தபயணத்திற்காகம்சசலழவஅநநாகடஏற்றுக்

சகாளவதாகசசசாலலியருக்கறை்த. ஆனால, அரசின்சகாளழக

இடம்சகாடுக்காதகாரணத்தால, தமிழைகஅரகசசசலழவ

ஏற்்றருக்கறை்த. (கராம்நகரின்ஒருகழடியல, கண்ணாடப

சபாருசளான்ழறைஇநதியமதிப்பலஆியரம்ரபாய்வழல

சசான்ன்தம், வழலஅதிகம்எனக்கருதி, அழதவாங்காமல

வந்தவடடதாக, ஓரிடத்திலக்றப்படுகறைார.)

அதன்நன்்றக்கடனாக, அரசியலகமழடகளிலஎங்கம்

இபபயணம்க்றத்்தபகபசாமல, இநநூலன்கடடுழரகளில

அரசிதழகலகயஎழுதிியருக்கறைார. சசய்திகளவாசிக்க

ஆரம்்பத்தகாலம்சதாடடு, 'கழலஞரசவளிநாடுபயணம்' 

என்ப்தகபான்றைசசய்திழயவாசித்தஞாபகமிலழல. 

அவவளவுஏன், சிகசழசக்காகக் கடஅவரசவளிநாடு

சசன்றைவரிலழல. அபபடசசசன்்றருநதால, அபபயணங்களும்

்த்தகங்களாகவநதிருக்ககம! (ஒருகவழளசநஞ்சக்கநீதி

பாகங்களிலக்றப்இருக்கலாம்) எ்தஎபபடகயா, கழலஞர

எழுதியஒகரபயணக்கடடுழரநூலஇநத'இனியழவஇருப்த'

மடடும்தான்.



பயணத்திற்கத்கதழவயானசபாருடகழளபசபடடியல

எடுத்்தழவக்கம்திடடத்திலஆரம்்பத்்த, ளூடடலருந்த

களம்்பசசன்ழன- பம்பாய்வழயாகசசசலவதிலருந்த

பம்பாய்வமானநிழலயத்தில, ககாடசூட

மாடடக்சகாண்டருக்கம்ககாலத்ழதக்காண, அவரகதாழைரகள

 கடய்தவழரஒன்றுவடாமலஅழனத்ழதரிம்

எழுதிியருக்கறைார. வழசநடுக, தன்ழனஅ்னப்ப

ழவபபதற்காகக் கடய கடடமம், அதனாகலகயக்றத்த

கநரத்திற்கமன்பாகக்களம்்பரிம், வமானம்தன்னால

தாமதமானதற்காக, சகபயணகளிடம்அதற்காகமன்னிப்க்

ககாரிரிம் கடஎழுதிியருக்கறைார.

பம்பாியலவசிக்கம்சநலழலத்தமிழைரகள, அவரிடம்

அபகபா்தம்ம்னசகாடுக்கவநதிருக்கறைாரகள. 

காலா'காலாத்திற்கம், எங்கசசன்றைாலும்அவருக்கஇ்த

சதாடரநதிருக்கறை்த. சவளிநாடுகளிலும் கட, சபா்தமக்கள

அவழரசசநதித்்தஅவரிடம்ம்னசகாடுத்திருக்கறைாரகள.

இழவயன்்ற, சபா்தவாககவதன்்னழடயவாழவன்பல

நாடகழள, மக்களசபருங் கடடத்தின்நடுவகலகய



கழத்திருக்கறைாரகழலஞர. கவறுஎவழரரிம்கபால, தன்னால

சாழலியலசதநதிரமாகஉலாவமடயவலழலகயஎன்ப்த, ஒரு

சபருங்கழறையாக1970'களிகலகயஅவருக்க

இருநதிருக்கறை்த. ஒவசவாருமழறைரிம், சிறுசபருமிதத்்தடன்

அழதக்க்றப்படடுக்காடடுகறைாரஅவர. அழதத்தீரக்கம்

வதமாக, சவளிநாடடுசசாழலகளிலஒருவடுதழல

உணரவுடன்நடநதிருக்கறைார. அபபடஒருமழறைசாழலியல

நடந்தசசன்றுசகாண்டருக்ழகியல, அங்கம்கழலஞழரசசிலர

்பன்சதாடரநதிருக்கன்றைனர. அவரஆசசரியத்்தடன்திரும்்பப

பாரக்க, அவரகளதயாளுஅம்மாழளத்சதாடரந்த

வநதிருக்கறைாரகள.

இநதஇடத்திலஇன்சனான்ழறைசசசாலலகவண்டும், 

வாடகனிலகபாபபாண்டவழரசசநதித்தகபா்த, தயாளு

அம்மாளஅவரிடம்சஜபமாழலவாங்கயதாகஎழு்தகறைார

கழலஞர. இங்கக, சசன்ழனளூடடலககமராக்களின்பளாஷ்

சவளிசசம்மின்ன, ்டடபரத்திசாய்பாபாவடம், ஆசிவாங்கய

தயாளுஅம்மாளின்காடசிநிழைலாடய்த. அவவழகியல, 



அங்கருநதஒகர'பளாஷ்சவளிசசம்' கழலஞரின்கபனா

மடடுகம!

கபாப'ழபசசநதிக்கசசசலழகியல, கழலஞர- தயாளுஎன

இருவருக்கமடடுகமஅ்னமதிஎன்றைவரகளிடம்கபசி, தன்

கழுவலவநதஅசலக்சாண்டரஎ்னம்க்றத்்தவருக்கமதலல

அ்னமதிவாங்கக்சகாடுத்திருக்கறைார. ்பன்்உளகள

சசன்றை்தம், கபாப'்படகமகபசி, கழுவலருநத

அழனவருக்ககமஅவழரசசநதிக்கஅ்னமதிவாங்கக்

சகாடுத்திருக்கறைாரகழலஞர.

அடபபழடியலகழலஞரஒருதிழரக்கதாசிரியரஎன்பதாகலா

என்னகவா, அவரபயணம்கமற்சகாளளும்அநதநத

நகரங்களின்வரலாறும், அதன்நாயகரகளின்வரலாறும், அவர

அங்கருக்ழகியலFlashback'களிலசசன்றுவருகன்றைன. 

ஓரிடத்திலருந்தஇன்கனாரஇடத்திற்கசசலலும்இரியல, கார

பயணங்கழளஇதற்காகபபயன்படுத்திக்சகாளகறைார. 

இழணயவக்கபபடயாமதலானஎதன்வரலாற்ழறைரிம்

எளிதிலஅ்றரிம்வசதிகளசபருகவடடகாரணத்தால, 

இபகபா்தஅவற்ழறைவாசிக்ழகியல, 'எலலாம்சதரிநத



கழதகளதாகன' என்கன்றைஎண்ணம்இயலபாககவ

ஏற்படுகறை்த. என்றைாலும், கழலஞரின்எழுத்்தநழடஅதில

சவாரசியம்தரத்தவறைவலழலஎன்கபன். உகராம், உகரமலச, 

பாரச, இடலர, ஆலந்தஎனஎழு்தம்தனித்தமிழழைரிம், 

அங்கங்கசதானிக்கம்வசனக்கவழதநழடழயரிம்

சசாலலலாம்.



கடகாரத்ழதமணபசபா்றஎன்கறைார, இலக்ரசியா'ழவ

சபாற்்ழடபபூழவஎனவரணக்கறைார. ஆக்கடவயாழவ, 

மங்ழகநலலாளஎன்கறைார, அக்ரிபபானழவ, ஆபாசக்

களஞ்சியம்என்கறைார, எலகலாரஎழுத்திலும்்படலவாசிக்கம்

நீகரா, கழலஞரின்எழுத்திலயாழவாசிக்கறைான், 

மாக்கயவலலழயபபற்்றஎழு்தழகியல, 'அரசியல

்பழழைத்தாரக்கஅறைம் கற்றைாகம்' எ்னம்சிலபபதிகாரத்தின்

ன்ன்றுவாக்ககளிலமதலாவழதநிழனவு கரகறைார, 

மகசாலனிபற்்றஎழு்தழகியல, ஒருசனநாயகவாதிக்ககஉரிய

ஒருசிறுககாபம்அவருழடயஎழுத்திலசவளிபபடுகறை்த. 

அவரஎழுத்்தயாழரபபற்்றஎங்கசற்்றனாலும்இறுதிியல, 

திருக்கறைளஅலல்தசிலபபதிகாரத்திலவந்ததான்நிற்கறை்த. 

சநதரலாந்தநாடடன்இயற்ழகஅழமப்தாழவானபகதி

என்றை்தம், அழதகடலசகாண்டபூம்்காருடன்ஒப்படுகறைார

கழலஞர.

சவடசரலாந்தபயணத்தின்கபா்த, கபர்றஞரஅண்ணா

அடக்கடதன்எழுத்்தகளிலகமற்ககாளகாடடயநாடாக, அழத

நிழனவுபடுத்திக்சகாளகறைாரகழலஞர. அதனாகலகய



அநநாடடன்மீதானவாஞ்ழசஅவர்தஎழுத்்தகளில

சவளிபபடுகறை்த. ஆலபஸ்மழலியன்காற்ழறை, சதன்சபாதிழக

மழலக்காற்றுடன்ஒப்படடுஎழுதிியருக்கறைார. இ்ததவர, 

அண்ணாஇநநூலலஇன்்னம்இருஇடங்களிலவருகறைார. 

மன்னன்நீகராகாலத்தில, கராமிலஎரிநதசநருப்பன்காரணம்

சதரியாதழதபகபாலகவ1967'லஅண்ணாஆடசிக்கக்

களங்கம்வழளவக்கம்வழகியல, யாகராசநருப்

ன்டடயதாகக்க்றப்படடு, அவரகழளசசாடுகறைார. இன்சனாரு

இடம், கபாபஆண்டவருடனானசநதிப். கபாப்படம், 

உங்கழளஅன்றுசநதித்தஅண்ணாவன்தம்்பஎன்ப்த

கபான்று, அவழரநிழனனனடடபகபசகறைாரகழலஞர.

அண்ணாவற்கஅடுத்்த, 'ககளவ- பதிலஇலலாமலும்

கழலஞரஇலழல. இநநூலலும், சவளிநாடடுநிருபரகள

கழலஞழரபகபடடகண்டழவஅழனத்்தம், ககளவ- பதில

பாணியலவருகன்றைன. அ்த, திமககடசிதன்திராவடநாடு

ககாரிக்ழகழயக்ழகவடடு, ஆடசிழயப்படத்்த, 'மாநில

சயாடசி'க்காகவலுவாகக்கரலசகாடுத்்தக்சகாண்டருநத

காலகடடம்என்பதால(1970), சபரும்பாலானககளவகள



மாநிலத்திற்கஅதிகஅதிகாரம்ககடபழதஒடடகய

அழமநதிருக்கன்றைன. அ்தசஜரமனிியலஎடுக்கபபடட

வாசனால, அசசஊடகபகபடடகளஎன்றைாலும்சரி, பாரசில

்ப்பசிஎடுத்தகபடடியலும்சரி.

சஜரமனிகபடடகளின்கபா்தககடகபபடடககளவகள:

கக: நீங்களஇங்கபாரத்தஇடங்கள, சதாழற்சாழலகள, 

இன்்னம்மற்றைவற்்றலஇருந்தஎ்தஉங்களமாநிலத்்தக்கப

பயன்படுவதாகஇருக்கஎன்றுகரு்தகறீரகள..?

ப: எத்தழனகயாஇருப்ப்னம், ளூடடுவசதித்்தழறைியல

சசரமனிஅழடந்தளளமன்கனற்றைம்க்றப்படத்தக்க்த. 

அத்்தழறைியலஇங்ககழடப்படக்கபபடும்மழறை

ஆராயபபடடு, எங்களமாநிலத்திலும்

கழடப்படக்கபபடுவதற்கானமயற்சிகழளநான்

கமற்சகாளகவன். 

கக: இலங்ழகியலருந்த, தமிழநாடடற்கத்தமிழைரகள

கடகயறைத்்தவங்கவடடாரகளா..?



ப: ஏற்கனகவழகசயழுத்தான, சாஸ்திரி- பண்டாரநாயகா

ஒபபநதபபட, தமிழைரகளகடசபயரந்தவந்த

சகாண்டருக்கறைாரகள.

இலண்டன்்ப்பசிகபடடியலககடகபபடடககளவ:

கக: மற்றைமாநிலமதலவரகள, உங்கழளபகபால

மாநிலங்களுக்கஅதிகஅதிகாரம்ககடகறைாரகளா?

ப: அவரகளுக்கம்அநதவருபபமிருக்கறை்த. ஆனால, 

சவளிபபழடயாகத்சதரிவக்கஅவரகளமன்வரவலழல. 

இதற்கபபலகாரணங்களஉளளன. எடுத்்தக்காடடாக, 

மத்திியலும்மாநிலங்களிலும்ஒகரகடசி, ஆடசிியலஇருபப்த

ஒருசிலழரசதநதிரமாகபகபசஇயலாமலகடடுபபடுத்்தகறை்த.

இறுதியாக, சற்றுலாஒருமடவுக்கவந்தபாரசிலநடநத

ன்ன்றைாம்உலகத்தமிழமாநாடடலநிழறைகவறுகறை்த. ன்ன்று

இலடசம்சசாற்களசகாண்டஆங்கலம்- தமிழஅகராதி

கபாதா்த, ஆறுஇலடசம்சசாற்ககள்னம்தமிழலஇருக்கம். 

அழவஅழனத்ழதரிம்அகராதிியலசகாண்டு

வரகவண்டுசமனஅபகபாகதஅம்கமழடியல

கபசிியருக்கறைாரகழலஞர. ்பன், மாநாடடலருந்தஎகப்த



வழயாகபம்பாய். அங்கருந்தஅடுத்்ததமிழைகசமனளூடு

திரும்பலஅழமகறை்த. 

இபபயணத்தில, கழலஞரகண்டஎலலாநாடுகளும்- க்றபபாக

சவஸ்- சற்றுலான்லம்சபாருளடடஅரசின்வருவாழயப

சபருக்கவ்தஓரஆடசியாளராக, அவரகண்கழளஉறுத்திக்

சகாண்கடியருநதழத, ்த்தகம்சநடுகவும்வரும்

க்றப்களிலருந்தஅ்றயமடகறை்த. இநதஇருப்தநாள

பயணத்தின்வழளவாககவ, தமிழைகத்தில'சற்றுலாத்்தழறை' 

என்றுதனியாகஓரஅழமசசகத்ழதரிம், அதற்கான

அலுவலகத்ழதரிம்உருவாக்கியருக்கறைார. ஆக, 

இபபயணத்தின்ன்லம், தமிழைகம்அழடநதஇருசபரும்

பலன்களாகளூடடுவசதித்்தழறைவளரசசிழயரிம், சற்றுலாத்

்தழறைியன்கதாற்றைத்ழதரிம்சசாலலலாம்.

இநதஇனியழவஇருப்தநூழல, கழலஞரின்சவளிநாடடு

பயணத்தின்அடபபழடியலானநூலஎன்ப்தடன்கசரத்்த, 

அவருழடயஒருதிறைநதழடரிகபாலகவபாரக்கலாம். கராம், 

இத்தால, சஜரமனி, இங்கலாந்தகபான்றைநாடடன்பண்ழடய, 

அன்ழறையவரலாறுகளவரும்அளவற்க, பயணத்தின்கபா்த



தான்ஆழசயாகககமராவாலஎடுத்தசிலசிற்ப/ ஓவயப

படங்களஅழந்தகபான்தமாதிரியானநிகழவுகளும்வந்த

சசலகன்றைன. ஆம், இநதவமானநிழலயத்திலஇநதவமானம்

தாமதமாகவநத்தஎன்ப்தமதற்சகாண்டு, பயணம்மடந்த

கநராக, அண்ணாச்தக்கம்சசன்றை்தவழரஅழனத்ழதரிம்- 

சி்ற்த, சபரி்தபாராடடப்றைநதளளா்த- ஒவசவாரு

நிகழழவரிம்க்றப்படடுஎழுதிழவத்திருக்கறைார.

கழலஞரமீ்தவமரசனங்களஎழுவதற்கம்சரி, ்பன்சபாருநாள

அவவமரசனங்களுக்கஎங்கக்னம்பதிலகழடபபதற்கம்சரி, 

அவருழடயஇநதத்தன்்னணரவுதான்காரணம். கவறுஎநதத்

்தழறைியலஇருபபவரகழளரிம்வட, சபா்தவாழவலும்

அரசியலலும்இருபபவரகளுக்கஇநதத்தன்்னணரவுமிக

மக்கயம். கழலஞருக்கஅ்தஅதிகமாககவஇருநத்த

என்பதற்கஇநநூலஇன்்னகமாரஎடுத்்தக்காடடு.

***



எழ்ித்லைகின் இளடொ ங்ட்ளடர்

பூவண்ணன்கணபதி

கழலஞரதன்சபா்தவாழழவஎழுத்தாளராகத்்தவக்கனார. 

பலகவறு்தழறைகளிலபலகவறுசபாறுப்களசமநதாலும்

எழுத்தாளராககவ வாழநதார. இறைக்கம்வழரகழலஞர

எழுத்தாளரதான். தன்ழனத்தவரகவறுயாருக்கம்ஒன்றும்

சதரியா்த, தன்ழனகபாலசாதித்தவன்கவறுஎவரும்

கழடயா்தஎன்றைஎண்ணம்சகாண்டவரகளமிகந்த

காணபபடும் ்தழறைகளிலமதலடம்எழுத்தாளரகளுக்கஎன்றை

 கற்ழறைகண்ழணன்டக்சகாண்டுஏற்றுசகாளளலாம்

என்றைாலும் கடகழலஞரின்எழுத்்தசாரந்தவரும்

வமரசனங்களஇதழனரிம்கடநதவன்மத்தின்உசசத்ழதத்

சதாடடழவஎன்றைாலமிழககழடயா்த.



18 வய்தஇழளஞனானகருணாநிதி்தவக்கயழகசயழுத்்தப

பத்திரிக்ழகமரசசாலியலதான்அவரின்எழுத்்தபண

்தவங்கய்த. தன்கடனஉழழைபபாலும்

வடாமயற்சியாலும் மரசசாலபத்திரிக்ழகழயசதாடரந்த

நடத்திவநதழத, அதிலஎழு்தவழதமதலகடழமயாக

கருதியழதவடஎழுத்தின்மீதானஅவரின்ஈரப்க்ககவறு

சான்றுகளும்கவண்டுகமா! திருவாரரிலஇருந்ததஞ்ழசக்கம்

அங்கருந்தசசன்ழனக்கம்மரசசாலியலபதிபபகம்மா்றய்த.

1960-ம்ஆண்டலசபரியாரின்்பறைநதநாளிலஇருந்த

நாளிதழைாகமாற்றைம்சபற்றை்த. மரசசாலபத்திரிக்ழககளில

வநதவற்ழறைசதாடரசசியாய்பபடத்்தவநதவாசகரகளுக்க

இழணயாக, அவற்ழறைபழபண்டசசய்்தசபாக்கஷமாக

கசரத்்தழவத்தமரசசாலியலமரடடுபக்தரகளின்வளரசசிரிம்

திராவடஇயக்கத்தின்வளரசசிகயாடுஒன்்றழணந்தநடநத

ஒன்று.

கழலஞரநிழனவுநீயாநானாநிகழவல(வஜய்டவ) 

்தழரமருகன்தன்ழனஎழுதழவக்ககழலஞரஎடுத்த

மயற்சிகழளசநகழசசிகயாடுநிழனவு கரநதார. இன்று



தமிழைகத்திலபலஆியரம்கபரஎழுத்தாளரகளாகஉருவாக

மயற்சிக்கம்சூழைலுக்கவத்திடடவரகளிலஒருவரகழலஞர. 

இழணயத்திலும் மற்றைசமாழகழளவட தமிழலஎழு்தகவார

எண்ணக்ழகஒபபடடளவல, சதளூதஅளவல அதிகமாக

இருக்கஎழுத்்த்தழறைியலகழலஞரஉழடத்தபல

மனத்தழடகளமக்கயகாரணம்.

கழதஎழு்தபவகனஎழுத்தாளர, அதிலும்்ரிந்த

சகாளளக்கடனமானமழறைியலஎழு்தபவன்தரமானவன், 

அன்றைாடவஷயங்களிலகவனத்ழதசசலுத்்தவ்ததரமற்றை

நிழலக்கதளளும் என்றைஎழுத்்தலகநாடடாழமத்தீரப்கழள

சபாருடடாகமதிக்காமலஎழுத்ழதசகாண்டுசன்க

அவலங்கழளமக்களமன்்தகலுரித்திக்காடடயகழலஞரின்

எழுத்ழதக்கழறைசசாலபவரகழளக்கண்டுவயப்

கமலடுகறை்த.

பளளிக்கலவகழறைவாகசபற்றைஒருவன்தன்

வடாமயற்சியாலதிருக்கறைளுக்கஉழரரிம்சதாலகாப்பய

பூங்காவும்எழுதிசாதித்தான்என்ப்த தரும்்பரமிபழப அவரின்

எழுத்்தலகசசாதழனயானமரசசாலஎளிதிலதாண்ட



வடுகறை்த. அவரஎழுதிய்த்தகங்களுக்ககழறைவுகழடயா்த. 

மணப்பரவாளநழடியலஎழு்தவகதஉயரசவன

எண்ணியருநதசபருங் கடடத்தின்மன்வடசமாழசசசாற்கள

தவரத்்ததமிழஎழுத்தவங்கயஒருஜனத்திரழள

உருவாக்கயதிலஎழுத்தாளரகழலஞரின்பங்கஅளபபரிய்த.

கழலஞரின்எழுத்்தக்களபளிசசிடடமற்றுசமாரு்தழறையான

திழரக்கழதபபணியல அவரழடநத்கழும்சபாருளும்

தமிழத்திழரபபடவரலாற்்றலஓரஅரியசாதழனஎன்றைால

மிழகயாகா்த. மாணவனாகதிராவடஇயக்கம்பற்்றயஎநத

்ரிதலும்இலலாதநிழலியகலகயஎன்பளளிநாடகளில

பராசக்திபடவசனம்்பரபலம்தான். என்கவதிியயல

ஆசிரியர பளளிநிகழவுகளிலபராசக்திவசனத்ழதஅபபடகய

கபசிக்காடடுவார. பளளிமாணவரகளநாடகங்கழளநடத்த

சபருமயற்சிஎடுத்தஅநதஆசிரியரின்நாடகம், வசனம்

மீதானகாதலுக்கயாரகாரணம்என்பழத்ரிந்தசகாளவ்த

கடனமானஎன்ன! 

திழரக்கழதியலதனக்சகனஒருதனிபாணழயஉருவாக்க, 

தமிழவசனங்களமீ்தகாதலசகாண்ட, அதற்காகபடங்கழள



கதடசசன்றுமீண்டும்மீண்டும்பாரக்கம்நிழலழய

உருவாக்கயவரகழலஞர. அவரஎழுத்்த, திழரக்கழத

வழயாககழடத்தவருவாழயஎபபடசசலவுசசய்தார

என்பழதவளக்கஅவகரசவளிியடடக்றப்இ்த(கடசி

உடன்்பறைப்களுக்ககருணாநிதிஎழுதிரிளளகடதம்):

என்ழனபபற்்றரிம், என்கடும்பவாழக்ழகமற்றும்சபா்த

வாழக்ழகபபற்்றரிம்கநரம்வரும்கபாசதலலாம்பலமழறை

உனக்கம், உன்வாியலாகஊராருக்கம்சசாலலஇருக்ககறைன். 

இபசபாழு்தசசாலலபகபாவ்தஅழதபகபான்றை‘சய்ராணம்’



அலல. சய்ராணத்ழதத்தான்‘சநஞ்சக்கநீதி’என்றைதழலப்பல

ஐந்தபாகங்களஎழுதிமடத்திருக்ககறைகன. இபசபாழு்தநான்

எழுதபகபாவழதஅடுத்தபாகத்தின்மன்்னழரஎன்று

கருதிக்சகாண்டாலும்சரி, அதற்கழடகயஎழுந்தளள‘மன

ஓலம்’என்றுஎண்ணக்சகாண்டாலும்சரி, இநதசசூழைலல

இவற்ழறைநான்ஞாபகபபடுத்திகயதீரகவண்டும். நான்

உியரி்னம்கமலாககரு்தம்நம்தகழைகம், சபரும்கதாலவழயச

சநதித்்தஆடசிழயஇழைநதிருக்கம்காலகடடம்இ்த. அநத

இழைப்க்கஎ்தகாரணம்? இழணநதகடசிகளுக்க

வழைங்கபபடடஇடங்களின்எண்ணக்ழகயா? அலல்த

அவரகளவலரிறுத்திவாங்கக்சகாண்டசதாகதிகளின்

கணக்கா?

தமிழநாடடற்சகன்கறைதனியான‘ஜபரதஸ்்த’கழள, ஜனநாயக

வகராதசசசயலகழள, சாடழடகளாகசகாண்டு, சரவாதிகார

‘பாடழட’வகத்்தக்சகாண்டகதரதலகமிஷன்எ்னம்்பரம்ம

ராடசதபூதமா? என்றைககளவகளுக்கஎலலாம்நான்கபாக

வரும்பவலழல. ஆனாலஇநதியாவகலகயஅலல்ததமிழ

நாடடகலகயஅதிகாரசசலவாக்ழகபசபருக்க–“ஆியரம்



ககாட, பத்தாியரம்ககாட, லடசம்ககாடசம்பாதித்்த

ன்டழடகளாகக்கடடழவத்திருக்கறைகடும்பம், கருணாநிதிியன்

கடும்பம்ே”என்றுகதரதலகநரத்தில்பரசசாரம்சசய்தவரகள, 

மழழைவடடும்தூறைலவடவலழலஎன்பழதபகபால, 

இபகபா்தம் கடஅநத்பரசசாரத்ழதஏடுகளவாியலாக, 

ஏழனயஊடகங்களின்வாியலாக

 க்றக்சகாண்டருக்கறைாரககள, அவற்ழறைசபாய்ரிழரஎன்றும், 

்ழனந்தழரஎன்றும், ்ளுகமாயப்ழுதிமாயம்என்றும், என்

தமிழமக்களுக்க்ரியழவக்ககவண்டும்என்பதற்காக

சிலவற்ழறைத்சதாகத்்தசசசாலலவரும்்ககறைன்.

நான்சசலவசசசழபபானசபரும்தனவநதரகடும்பத்தில

்பறைநதவன்அலலன். தஞ்ழசமாவடடத்தில(தற்கபா்தநாழக

மாவடடத்தில) திருவும்வளமம்சகாண்டதிருக்கவழள

கராமத்திலசற்்றலும்சூழநதிருநதவயலகளிலகழடத்த

பியழரரிம், சநலழலரிம், அரிசிழயரிம்பயன்படுத்தி

சகாண்டு, ஒருஓடடுவலழலளூடடலவவசாியயாகவும்

இழசகமழதகளிலஒருவராகவும்இருநத- மத்்தகவல

நாதசரக்காரருக்கன்ன்றைாவ்த்பளழளயாக்பறைநதவன்நான். 



நான்உருண்டும்்ரண்டும்தவழந்தம்தளளாடநடந்தம்

்பன்னரதிருவாரரபளளிியலபியன்றும், அங்கசபற்றை

அ்றவாலஅநதஇளழமியகலகயஅண்ணாழவரிம், 

சபரியாழரரிம்மழறைகயஅரசியலஇயக்கத்திற்கம், அ்றவு

இயக்கத்திற்கம்வழகாடடகளாகஏற்றுக்சகாண்டும், சூடு

தணயாதசயமரியாழதஉணரகவாடுசபா்தவாழக்ழகழயத்

சதாடங்கயவன்நான். பதினான்கவயதிகலகய‘பனகல

அரசழர’படத்்த“படக்கமடயா்தகடடாயஇநதிழயே”என்று

சமாழபகபாரில்கந்த, அதற்கஅடுத்தடுத்தசதாடர

களங்களபலவற்ழறைசசநதித்்தஐந்தமழறைமதல-

அழமசசராகவும், 12 மழறைதமிழைகசசடடபகபரழவ

உறுப்பனராகவும்சவற்்றசபற்று- சபான்வழைாக்கள, 

பவளவழைாக்களசகாண்டாடரிம் கட, இலக்கயகவநதர, கழல

கவநதரஎனகவநதரபடடங்கழளசபற்றைாலும் கட, கவண

நிலங்களுக்கசசாநதக்காரன்என்கறைா, வான்சதாடும்

மாளிழககளுக்கஉரிழமயாளன்என்கறைா, அடுக்கழவத்த

பணபசபடடகளுக்கஅதிபரஎன்கறைாஎன்ழனநான்

என்ழறைக்ககமஆக்கக்சகாளளநிழனத்த்தம்இலழல; 

அதற்கானமயற்சிகளிலஈடுபடட்தம்இலழல. அவற்ழறைத்



கதடக்சகாளளதிருடடுவழழயகதடக்சகாண்டவ்னமலல

அபபடயானாலஇத்தழனஆண்டுக்காலம்கடசிக்க

சபாருளாளராக, 42 ஆண்டுகாலம்கடசிக்கத்தழலவராக, 19 

ஆண்டுகாலம்ஆடசிக்கமதலவராகஇருநதகாலகடடங்களில

எ்தவுகமசம்பாதிக்கவலழலயாஎன்றைககளவக்கநான்தரும்

பதிலஆம்; சம்பாதித்கதன், ‘தமிழுக்கத்சதாண்டு

சசய்கவான்’, ‘தமிழவாழைதழலரிம்சகாடுக்கத்்தணகவான்’

என்றைபடடபசபயரகழள, ்கழுழரகழளநிரம்பச

சம்பாதித்கதன். என்எளியவாழக்ழகழயநான்நடத்திட

சபாருளடடயகதஇலழலசயன்று்ளுகடும்்தணவு

எனக்கலழல, சபாருளடடய்தஉண்டு. அநதபசபாருளில

சபரும்பகதிழயவாழவன்இருளிலஇருநகதாரக்க

வழைங்கய்தஉண்டு. நான்மதலலஎழுதி, நா்னம்நடத்த

‘சாநதாஅலல்தபழைனியபபன்’எ்னம்நாடகத்ழத- 1940-

களிலநூறுரபாய்க்கவற்று, அநதபபணத்ழதஎன்கடும்பச

சசலவற்கமடடுமலலாமல, அடுத்தநாடகத்திற்கானமன்

சசலவுகளுக்கம்ஆரரநடகரகழைகஅழமப்க்கம்

அளித்கதன். அழதத்சதாடரந்த, ககாழவஜு்படர்பக்சரஸ்

தயாரித்த‘ராஜகமாரி’படத்திற்கம், கசலம்மாடரன்



திகயடடரஸ்தயாரித்த‘மநதிரிகமாரி’, ‘கதவக’கபான்றை

படங்களுக்கம்நான்வாங்கயபணம்மாதசசம்பளமாக

இருநததாலஅநதஊதியத்ழத, வருமானவரிகபாகமிசசப

பணத்ழதத்தான்தநதாரகள. ்பன்னர‘பராசக்தி’, ‘மகனாகரா’, 

‘மழலக்களளன்’, ‘இருவரஉளளம்’, ‘மருதநாடடுஇளவரசி, 

‘திரும்்பபபார’, ‘பணம்’, ‘நீதிக்கத்தண்டழன’, ‘இழளஞன்’

என்சறைலலாம்சதாடரந்ததற்கபா்த‘சபான்னர-சங்கர’

வழரியல76 படங்களுக்ககழதவசனம்எழுதிியருக்ககறைன். 

சிலபடங்களுக்கபாடலகளும்எழுதிியருக்ககறைன். ்பரசாத்

இயக்கத்திலஉருவான‘தாியலலா்பளழள’மற்றும்‘இருவர

உளளம்’படங்களநூறுநாளஓடனாலகமலும்பத்தாியரம்

ரபாய்தருவதாக்பரசாத்வாக்களித்்த, அவவாகறைநூறுநாள

அநதபபடம்ஓடயதற்காகஅவரதநதபத்தாியரம்ரபாழய

சகாண்டுஎன்ழனசபற்சறைடுத்ததிருக்கவழளியல–

‘மத்்தகவலர, அஞ்சகம்தாய்கசய்நலவடுதி’கடடஅநநாள

மதல-அழமசசரபக்தவத்சலத்ழதக்சகாண்டுதிறைப்வழைா

நடத்திகனன். அபசபாழு்தநான்எழுத்தாளரமடடுமலல

சடடமன்றைஉறுப்பனரும் கட(எதிரக்கடசி

்தழணத்தழலவராகவும்இருநதவன்). இகதகபாலநான்



எழுதியபடங்களஅழனத்திலும்சபற்றைஊதியத்தில

திருவாருக்கஅடுத்தகாடடூரிலசி்றதளவுநஞ்சசய்நிலம்

வாங்கவும்பயன்படுத்திக்சகாண்ட்தகபாகமிசசத்ழத

நலநகதாருக்ககவழைங்ககனன். காடடூரிலஆரம்பபபளளிக் கட

கடடடத்திற்கஅபகபாகதநிதியளித்்தஅநதக்கராமபபகதிியல

கலவவளரசசிக்கஉதவ்ரிநகதன். கடசிக்கபசபாருளாளராக

இருநதகபா்தஅண்ணாவன்ஆழணபபட, தமிழைகத்தில

ஊரகதாறும், நகரகதாறும், படடசதாடட, கக்கராமம்என

சசலலாதஇடமிலழலஎன்றைஅளவற்கசசசன்று- கழைகக்

சகாடகயற்றை, கழைகத்தினரஇலலத்திலஉணவருநத

என்பதற்சகலலாம்கடடணம்வதித்்த- சசன்ழன

வருகம்பாக்கம்கழைகமாநாடடலஅண்ணாவடத்தில, ன்த்றஞர

ராஜாஜி, கண்ணயத்திற்கரியகாியகதமிலலத், சிலம்்ச

சசலவரம.சபா.சி., சபா்தவுழடழமளூரர்ப.ராமன்ரத்தி, 

பாரவரட்பளாக்இயக்கத்ழதசகசரநத்ப.கக.ன்க்ழகயாகதவர

ஆககயாரமன்னிழலியல11 லடசத்ழதகதரதலநிதியாக

அளித்கதன். சவளளநிவாரணநிதி, ்யலநிவாரணநிதி, 

ழகத்த்றயாளரகண்ணீர்தழடக்கசநசவாளரநலவாழவுக்காக

நிதி, இபபடஎத்தழனகயாநிதிகளவழைங்கரிம்-வசூலத்்த



தந்தம்சதாண்டாற்்றயவன்தான்நான். 2004-2005-ம்

ஆண்டல‘மண்ணன்ழமநதன்’திழரபபடத்திற்காக11 லடசம்

ரபாரிம், ‘கண்ணம்மா’திழரபபடத்திற்காக10 லடசம்ரபாரிம்

கழடத்தழதசனாமிநிவாரணசதாழகயாக- அபகபாதிருநத

மதல-அழமசசரசஜயலலதாவடம்ம.க.ஸ்டாலன்ன்லமாக

கநரடயாகசகாடுக்கசசய்கதன். 9-7-2008-ல‘உளிியன்ஓழச’

திழரபபடத்திற்காகஎனக்கதரபபடட25 லடசம்ரபாியலஏழு

லடசம்ரபாய்வருமானவரிகபாகமீதத்சதாழக18 லடச

ரபாழயஅன்றுகழலரிலழககசரநதநலநதகழலஞரகளுக்க

உதவநிதியாக- கழலஞரஅரங்கத்திலநழடசபற்றைவழைாவல

கநரடயாகவழைங்ககனன். 17-9-2009இல‘சபண்சிங்கம்’

திழரபபடத்திற்காகஎனக்க50 லடசம்ரபாய்வழைங்கபபடட்த.

அநதத்சதாழகியழனஅருநததியரவகபழபசகசரநத

மாணவரகளுக்கஉதவத்சதாழகயாகவழைங்ககவன்என்று

அ்றவத்தழதசயாடட, அபபடவழைங்கபபடகவண்டய

சதாழக61 லடசம்ரபாய்என்று க்றயகபா்தஎன்்னழடய

சசாநதழகியருப்நிதி11 லடசம்ரபாழயரிம்கசரத்்தஉதவ

நிதியாக29-10-2009 அன்றுவழைங்ககனன். 27-4-2010 

அன்று‘இழளஞன்’திழரபபடத்்தக்காகவருமானவரிகபாக45



லடசம்ரபாய்எனக்கவழைங்கபபடட்த. அநதசதாழகியழன

மதலழமசசரநிவாரணநிதிியகலகசரத்்த்பறைக

மாற்றுத்திறைனாளிகளநலவாழவுக்காகஅநதசதாழகஉதவ

நிதியாகவழைங்கபபடட்த. ‘சபான்னர–சங்கர’

திழரபபடத்திற்காக8-9-2009-ல10 லடசம்ரபாரிம், 6-6-

2010-ல12 1/2 லடசம்ரபாரிம்எனக்கவழைங்கபபடட்த. 

இநதபடத்திற்காகதரபபடகவண்டய25 லடசம்ரபாியல

வரியாக2 1/2 லடசம்ரபாய்கபாகஎஞ்சியத்சதாழக22 1/2 

லடசம்ரபாயாகம். இநதசதாழகியலருந்தகாவல

்தழறைியகலவழளயாடடுபகபாடடகளிலகலந்தசகாண்டு

பதக்கம்சபற்றைளூரரகளுக்கவழைங்கசசசய்கதன். வடுதழல

சிறுத்ழதகளகடசிியன்சாரபாகஅம்கபத்கர்பறைநதநாள

வழைாவலசதால. திருமாவளவன்வழைங்கய50 ஆியரம்

ரபாய்நிதிியழனமதல-அழமசசரசபா்தநிவாரணநிதிியல

கசரத்்தளகளன். கழைகத்ழதகதாற்றுவத்ததழலவரகள, கதான்றைா

்தழணவரகளாகஇருநததழலவரகள, உியரி்னம்கமலான

உடன்்பறைப்களாம்சதாண்டரகளஆககயாருக்ககடும்ப

நிதியாக, நலவாழவுநிதியாகஅளளித்தநத்தஆியரம்

ஆியரம். அழவஇன்ழறைக்கம்என்்னழடயசபயரால



அழமந்தளளஅறைக்கடடழளகளின்சார்பலசதாடரந்த

வழைங்கபபடடுவருகன்றைன. என்்னழடயஒவசவாரு்பறைநத

நாளநிகழசசிகளிலும், மாழலக்கபதிலாகவும், 

சபான்னாழடகளுக்கபதிலாகவும்வழைங்கபபடட

நிதிியழனரிம்மதல-அழமசசரசபா்தநிவாரணநிதிியகல

கசரத்திருக்ககறைன். ஈழைத்தமிழைரநிவாரணத்திற்காகதமிழைக

அரசின்சார்பலநிதிதிரடடபபடடகபா்தஎன்்னழடய

சசாநதபசபாறுப்பல10 லடசம்ரபாியழனநன்சகாழடயாக

வழைங்கியருக்ககறைன். ‘சன்’சதாழலக்காடசிநிறுவனத்தில

பங்கதாரராகஇருநதஎன்மழனவதயாளுஅம்ழமயார

அதிலருந்த்பரிந்தவநதவழகியலகழடக்கபசபற்றை100 

ககாடரபாியலஎனக்ககழடத்த10 ககாடரபாியலஐந்த

ககாடரபாியழனபங்கீடடுத்சதாழகயாகசசலுத்தி, 

தி.ம.கழைகத்தின்சார்பல‘கழலஞரகருணாநிதிஅறைக்கடடழள’

ஒன்்றழனகழைகத்திகலஉளளநலநதவரகளுக்கஉதவ

சசய்வதற்காகசதாடங்கபபடட்த. 11-1-2007 அன்று

நழடசபற்றை30-வ்த்த்தககண்காடசிவழைாவலநான்

கபசம்கபா்த-இநத5 ககாடரபாியலருந்தசதன்னிநதிய

்த்தகவற்பழனயாளர-பதிபபாளரசங்கத்்தக்கஒருககாட



ரபாய்நன்சகாழடயாகவழைங்கபபடும்என்றுஅ்றவத்்த, 

அவவாகறைஅநதசங்கத்்தக்கஅநதசதாழகவழைங்கபபடட்த. 

அநதசதாழகியலருந்தகழடக்கம்வடடத்சதாழகழய

சகாண்டு-அநதசங்கத்தின்சார்பலஆண்டுகதாறும்நலல

்த்தகங்கழள, சமதாயசீரதிருத்தகருத்்தகளதாங்கய

்த்தகங்கழளஎழு்தம்சிறைநதஎழுத்தாளரகள, சவளிியடும்

பதிபபாளரகளஐந்தகபழரகதரவுசசய்்த, தலாஒருலடசம்

சபாற்கழவழைங்கட க்றரிளகளன். இநதஒருககாடரபாய்

நிதிழயக்சகாண்டு‘கழலஞரம.கருணாநிதிசபாற்கழ

அறைக்கடடழள’என்றைசபயரிலஅறைக்கடடழளஒன்று

பதிபபாளரசங்கத்தின்சார்பலநிறுவபபடடுஇ்தவழர17 

அ்றஞரகளுக்கதலாஒருலடசம்ரபாய்ளூதம்சபாற்கழகள

நன்சகாழடயாகவழைங்கபபடடுளளன. தி.ம.கழைகசார்ழடய

‘கழலஞரகருணாநிதிஅறைக்கடடழள’க்கநான்சகாடுத்ததில

எஞ்சியநான்கககாடரபாய்க்கமாதநகதாறும்கழடக்கன்றை

வடடத்சதாழகியலருந்த-கழைகத்திகலஉளளநலநதவரகளுக்க

உதவத்சதாழகவழைங்கபபடடுவருகறை்த. அநதவழகியல

2005 நவம்பரமாதம்மதலஇநதஆண்டுகமமாதம்வழர

2337 கபருக்கசமாத்தம்2 ககாடகய1 லடசத்்த45 ஆியரம்



ரபாய்உதவத்சதாழகவழைங்கபபடடுளளன. இநத

உதவத்சதாழகதற்கபா்தம்ஒவசவாருமாதமம்தரபபடடு

வருகறை்த. ‘சன்’சதாழலக்காடசிியலருந்தஎனக்சகன்று

கழடத்த10 ககாடரபாியல-‘கழலஞரகருணாநிதி

அறைக்கடடழள’க்கஅளித்த5 ககாடரபாய்கபாகஎஞ்சிய5 

ககாடரபாய்வங்கியலழவப்நிதியாகழவக்கபபடடுளள்த.

அநதழவப்நிதிக்ககழடத்தவடடத்சதாழகியலருந்தஒரு

ககாடரபாழயநன்சகாழடயாகதமிழசசசம்சமாழ

நிறுவனத்திற்க26-7-2008 அன்றுவழைங்கஅநத

சதாழகியலருந்தகலசவடடயல, சதான்ழமியயல, 

நாணயவயலஆகய்பரிவுகளிலஆராய்சசிசசய்ரிம்

சான்கறைாரகளுக்கவரு்தவழைங்கவதற்கானஏற்பாடுகழள

சசய்திருக்ககறைன். ககாழவியலநழடசபற்றைஉலக

தமிழமாநாடடன்கபா்தமதன்மழறையாகஇநதவரு்த

்பன்லாந்தநாடடுதமிழஅ்றஞரஅஸ்ககாபரகபாலாவுக்க

பத்்தலடசரபாய்சபாற்கழயாகநன்சகாழடரிடன்

வழைங்கபபடட்த. இதற்சகலலாம்கமலாகசசன்ழன

ககாபால்ரத்திலநான்தற்கபா்தவாழந்தவரும்என்்னழடய

ளூடழடக் கடஏழழை-எளியவரகளுக்கபயன்படும்வழகியல



ஒருமருத்்தவமழனயாகமாற்்றஅளிபகபன்என்றும்

அ்றவத்்த, அதற்கானமழறையானபத்திரபபதிவுகளும்

சசய்யபபடடுளளன. ‘சன்’சதாழலக்காடசிநிறுவனத்தில

தயாளுஅம்மாளபங்கதாரராகஇருந்த்பரிநதழதசயாடட- 

18-10-2005 அன்று’சன்’சதாழலக்காடசிநிறுவனத்தால

தரபபடடசதாழக100 ககாடரபாியல- 22.5 ககாடரபாய்

வருமானவரியாகமழறைபபடசசலுத்திய்பன்எஞ்சிய

சதாழகயான77.5 ககாடரபாய்பகரந்த

சகாளளபபடடகபா்தஎன்இழளயமகளகனிசமாழதனக்கக்

கழடத்த2 ககாடரபாழயபங்கத்சதாழகயாகசசலுத்தி, 

கழலஞரசதாழலக்காடசிியலஒருபங்கதாராகஇருக்கச

சசாலலநான்தான்வலரிறுத்திகனன். கனிசமாழஅழத

வரும்பாவடடாலும் கட, அபபாசசாலகறைாகரஎன்றுஅதற்க

ஒப்தலஅளித்தஒருகற்றைத்ழதத்தவரகவறுஒன்றும்

சசய்யவலழல. எநதஒருநிறுவனத்திலும்பங்கதாரரகளாக

இருபபவரகளலாபகமா, நடடகமாஅநதஇரண்டலஒன்றுக்க

பங்கதாரராகஆகவடுவ்தசபா்தவானவஷயம். ஆனால

அநதநிரவாகத்தின்ஒவசவாருநாளநடவடக்ழகக்கம்

அழனத்்தபங்கதாரரும்சபாறுபபாகஆவதிலழல. சடலல



சி.்ப.ஐ. நீதிமன்றைத்திலகனிசமாழக்காகவாதாடயவழைக்க்றஞர

ராம்சஜத்மலானி, ஒருநிறுவனத்திலநழடசபறுகறைவரவு-

சசலவு, சகாடுக்கல-வாங்கல, இவற்்றலஎலலாம்அநத

நிரவாகத்தின்பங்கதாரரகளசபாறுபகபற்ககவண்டயவரகள

என்றுவதிமழறைஇலழலஎன்பழதசதளிவாகசசடடக்

காடடய்பறைகம் கட, கழலஞரசதாழலக்காடசிநிரவாகத்தின்

நிரவாகதம்்பசரத்கமாழரரிம், என்மகளகனிசமாழழயரிம்

ஜாமீனிலவடமறுத்்தசிழறைக்கஅ்னப்பஇருக்கறைாரகள. என்

மீ்தம், என்கடும்பத்தினரமீ்தம்வஞ்சம்தீரத்்தக்சகாளளும்

படலத்ழதவஞ்சழனயாளரகளசிலர கட, சவற்்றகரமாகநடத்தி

மடத்்தளளகபாதிலும் கட, அத்்தடன்நிம்மதிஅழடயா்த, 

நாங்களவாழநதஇடம், வாழும்இடம், நம்இருவண்ணக்

சகாடபறைக்கம்இடம்அழனத்்தம்தழரமடடமாக- ்ல

மழளத்தஇடமாகபகபாககவண்டும்என்றுஅ்தவும்

‘தரபழபப்ல’மழளத்தஇடமாகபகபாககவண்டுசமன்று

கமரிமழனியலருந்தஇமயக்சகாடுமடவழரியகல

உளளவரகளதவம்கடக்கறைாரகளஎன்ப்தஎனக்கத்

சதரியாமலஇலழல.



உடன்்பறைபகப, உனக்கம்இநதஉண்ழமகளசதரியகவண்டும்

என்பதற்காகத்தான், உன்தழமயன்நான்‘சய்ராணம்’இ்த

என்றைாலும்சயமரியாழதப்தினமாகஇழதக்கருதிஇநதக்

கடதத்தின்சதாடக்கத்திலருந்தமடவுவழரியலஒவசவாரு

வரியாகநீபடத்்த, சிநதித்்த, ்ரிந்தசகாண்டு, 

சசயலபடுத்்தவாயானாலதன்மானக்கழைகமாம்தமிழைரநலம்

கதடும்இநதபபாசழறைஅறைபகபாரக்கழணகழளஆியரம்

ஆியரம்இழளஞரகளவடவல, தம்்பதங்ழககளஉருவல

நடமாடவடுவாரகளஎன்ப்தஎன்எண்ணம். அநதஅறைபகபார

இறுதிபகபாராகநாம்சவலவ்ததிண்ணம்.

அண்ணாவற்க கருணாநிதிழயஅ்றமகபபடுத்தியகதஅவரின்

எழுத்்ததான். எழுத்தின்மற்சறைாருபரிணாமவளரசசியான

திழரக்கழதியலஅவர்ரிநதசாதழனகளுக்கம்கழறைவு

கழடயா்த. அவருக்களஇருநதஎழுத்தாளகனஅவரின்

பலகவறுசன்கசீரதிருத்தமடவுகளுக்க காரணம்என்ப்த

்ரிநதாலகழலஞருக்கானஇடம்காலத்்தக்கம்எழுத்்த

்தழறைியலநிழலத்்தநிற்கம்.



சபண்மருத்்தவரகளஇலலாததாலமருத்்தவம்பாரக்கம்

உரிழமமறுக்கபபடடுஉியரிழைநதசபண்களின்நிழலழயக்

கண்டுவருநதிமருத்்தவம்படத்்தஅவரகளுக்கமருத்்தவம்

பாரக்கம்பணகயாடுகமலும்பலசபண்மருத்்தவரகழள

உருவாக்கய, சபண்களமருத்்தவகலலூரியாககருத்்தவ

மருத்்தவகலலூரிியழன்தவக்கநடத்திவநதஅதன் நிறுவனர

இடாஸ்கடடரஅவரகளின்கபாற்றுதலுக்கரியசசயலதான்

கழலஞரின்இபபணக்கஇழணயாய்நிழனவுக்கவருகறை்த.

                                                                 



பமொழிப் ிவபொூரல் ஒர ்ுக: 
பபொ்நலைமொன சியநலைக

சசௌம்யா

கழலஞரின்அரசியலபற்்றக்சகாஞ்சம்சதரிரிம். 

கநரழமயாகசசசான்னாலஇழணயபபரிசசயத்்தக்க்பறைகக

ஓரளவுஅ்றந்தசகாண்கடன். தீவரஎம்.ஜி.ஆர. அ்பமானம்

சகாண்டகடும்பசசூழைலலஇருந்த

வநதஎன்னால“நம்ளூடடலஅதிமகவுக்கஏன்ஓடடு

கபாடுகறைாரகள?” என்பதற்கானநியாயமானகாரணங்கழள- 

அபபடஏகத்னம்இருநதிருநதால- இ்தவழரசதரிந்தசகாளள

மடநததிலழல.

எம்.ஜி.ஆர. நலலவர, நம்்பயாரசகடடவரஎன்்னம்சினிமா

பாணியலதான்கருணாநிதிக்கஒருவலலன்்பம்பம்எங்கள

ளூடடலஇருநத்த. உண்ழமியலஅதற்கப்பன்கன'எம்.ஜி.ஆர.



மழலயாளி' எ்னம்சமாழபபாசம்தவரகவறுகாரணம்

எ்தவும்இருநதிருக்கமடயா்த. அதன்நீடசியாகஅவரால

உருவாக்கபபடடகடசிகதாலவஅழடயக் கடா்தஎன்்னம்

வசவாசத்தின்அடபபழடியலஅவர்தமழறைவுக்கப்பன்்ம்

என்ளூடடலசஜயலலதாவுக்கவாக்களித்்தவநதிருக்கறைாரகள.

கவறுசகாளழகரதியானகாரணங்களஏ்தம்இருநததாகத்

சதரியவலழல. அலல்தஅழதவளக்களூடடல

உளளவரகளுக்கசதரியவலழல.

கயாசித்்தபபாரத்தாலஎம்.ஜி.ஆர. சசத்தழதநம்பாமல

இரடழடஇழலக்ககவாக்களித்்தக்சகாண்டருநத

படடக்காடடுக்கழைவகளின்மழறைக்கம்இதற்கம்சபரிய

வத்தியாசம்ஒன்றும்இலழலதான்!

்திதாகஓடடுபகபாடவரும்ஆரவக்ககாளாறைான

பருவத்திலதான்2011லகழலஞழர- அபசபாழு்தநடநதசில

பலவஷயங்கழளமடடுகமஅ்றந்த/ ்ரிந்த- அதிகம்

வமரசித்்தவநகதன். அழதரசிக்கநான்ககபரஇருக்கறைாரகள

என்றைஇழணயசசூழைலன்கஷிியலஇன்்னம்கீழறைங்க

“கடடுமரம்ே”என்சறைலலாம்கபசி, ஏசிக்சகாண்டு



இருநதிருக்ககறைன். அநதத்கதரதலன்அதிமகசவற்்றரிம், 

அழதத்சதாடரநதஆடசிக்காலமம்சற்கறை…அலலநிழறையகவ

கயாசிக்கழவத்ததன்பலன்தான்திமகபற்்ற- க்றபபாக

கழலஞரபற்்ற- அ்றந்தசகாளளத்தழலபபடடதின்காரணம். 

அதற்கசஜயலலதாவுக்கநன்்ற!

இழணயத்தின்உதவயாலகழலஞரபற்்றசி்ற்தசி்றதாகஅ்றய

கநரநத்த. இன்்னம்மழுக்கத்சதரியா்தஎன்றைாலும்

அ்றநதவழரகடநததிமக, அதிமகஆடசிக்காலங்களின்

ஒபபடடலதற்சபாழு்தளளஎநதக்கடசிழயரிம்வடஅதிக

தகதிரிம், சசயலபாடுகளும், தமிழைகத்தின்வளரசசிியலமற்றை

கடசிகழளவடதிமகவன்பங்ககமசிறைபபான்தஎன்பழதரிம்

ஓரளவுஉணரநகதன். (இபசபாழு்தம்நான்உடன்்பறைப்

அலல. ஆனாலஒபபடுகளின்அடபபழடியலதிமகசார்

நிழலஎடுத்்தளளஒருவாக்காளரமடடுகம.)

*

கழலஞழரபபற்்றஅ்றந்தசகாளளஇருநதஆரவத்்தக்க

அவர்தஅரசியலதாண்டஅவரஎழுத்்தக்களும்மக்கய

உந்ததல. அநதவழகியலதான்கழலஞரஎழுதிய



'சமாழபகபாரிலஒருகளம்!' நூழலவாசிக்கம்வாய்ப்க்

கடடய்த. மிகசசி்றய, எளியநழடியலான்த்தகம்தான். 

ஆனாலஅதிலசபாதிந்தளளவஷயம்அத்தழனசி்றயதலல. 

சசாலலபகபானாலஇழதப்த்தகமாகவும்அவரஎழுதவலழல.

பாழளயங்ககாடழடசிழறைியலஇருநதசபாழு்த

உடன்்பறைப்களுக்கஎழுதியஒருநீண்டமடலதான்இ்த. 

்பற்பாடு2002லஇதன்உளளடக்கத்தின்சமகால

மக்கயத்்தவம்கருதிதனிகய்த்தகமாக

சவளிியடடருக்கறைாரகள.

மன்சபலலாம்நிழனபகபன்“இநதிழயஏன்இவவளவு

சவறுக்கறைாரகளஅவசியமிலலாமல? அ்தவும்ஒர

சமாழதாகன. வடசமாழசசசாற்களகலநதாலஎன்ன? கடயா

மழுகவடும்? அதனாலஎலலாம்தமிழஅழயவாகபாகறை்த? 

மிழகயாகத்தான்உணரசசிவசபபடுகறைாரகளே”என்றைஎண்ணம்

உளளுக்களஇருக்கம். “இநதிழயமற்றைமாநிலங்களகபால

நாமம்பளளிகளிலகடடாயமாக்கஇருநதாலகவழலவாய்ப்

்பரகாசமாஇருக்கம்ே”என்றைவாசகத்ழதபடக்கறைகாலம்சதாடடு

யாராவ்தசவவகவறுசநதரபபங்களிலசசாலலக்சகாண்கட



இருநதிருக்கறைாரகள. தவறைாமலஅழதசயாடடதிமகழவரிம்

கழலஞழரரிம்்பன்சனாடடாய்திடடுவாரகள. அசதலலாம்

நியாயம்தாகனஎன்றுதான்அபகபா்தகதான்்றஇருக்கறை்த!

அபபடயானஎலலாக்ககளவகளுக்கம்இநதசின்னஞ்சி்றய

்த்தகம்பதிலசசாலகறை்த. இநதிழயஆடசி

சமாழயாக்கவதன்ன்லம்ஆங்கலத்ழததவரக்கவும்மயற்சி

நடநத்தளள்தஎன்ப்தம்இதிலசதரிகறை்த.



அரசியலதழலவரகளசயசரிழதஅலல்ததம்வாழக்ழகச

சம்பவங்களக்றத்்தஎழு்தவதிலஒருநலலபக்கவழளவு

உண்டு. கதசத்தின்வரலாறும்கசரந்தஅதிலபதிவாகவடும். 

காநதிியன்சத்தியகசாதழனஎபபடஇநதியாவன்ஒரு

காலகடடவரலாற்ழறைசசசாலலயகதா, அகதகபாலஇநநூல

தமிழைகத்தின்சிலஆண்டுகளின்வரலாற்ழறைபபகரகறை்த. 

சயநலத்திலருந்தஎழும்சபா்தநலம்என்ப்தஇ்ததான்கபால!

1965லசமாழபகபாரகாரணமாககதசியபபா்தகாப்

சடடத்தின்கீழகழலஞரசிழறைியலஅழடக்கபபடடருநத

காலத்திலஇம்மடழலஎழு்தகறைார. (இப்த்தகம்எழு்தழகியல

4வ்தமழறையாகஇகதகபாராடடத்திற்காகசிழறை

சசன்்றருக்கறைார. இம்மழறைகபாடடருபப்தகதசியப

பா்தகாப்க்கஊறுவழளவபபதானவழைக்க. இதற்க

மன்சபலலாம்10, 15 நாளசிழறைதான்.) ஆரம்பகம

பாழளயங்ககாடழடசிழறைியலழகதியாகஇருக்கறை

சூழைழலரிம், அதன்ன்லம்கழடத்தஓய்ழவபபயன்படுத்தி

சமாழபகபாழரபபதிவுசசய்வழதரிம்க்றப்படுகறைார. என்ன

சபரியசிழறை? இ்தஒருவஷயமா' எனஎவருக்கக்னம்ககளவ



எழைலாம். அதற்கம்கழலஞரபதிலளித்்தவடுகறைார. மக்கள

தம்பற்்றஎன்னககளவழயஎழுப்வாரகளஎன்பழதயூகத்்த

அக்ககளவழயதனக்கத்தாகனககடடு, பதிலளித்்தவடுவதில

கழலஞரஒருமகத்தானமனசாடசி!

“அநதநதசூழைலுக்ககற்பஎத்தழகயதியாகத்திற்கம்தம்ழம

தயாரபடுத்திக்சகாளகறைவரகளாலதான்ஒருகழைகத்ழத

கடசிழயசகாளழகதவறைாமலவழநடத்திசசசலலஇயலும்'' - 

சிழறைசசலவ்தமடடுமலலஎசசூழைலலும்கழைகத்திற்காக, 

சகாளழகக்காகத்தியாகத்திற்கதயாராகஇருபபழத

உறுதிபபடுத்்தகறைார.

இழதக்சகாண்டுபாரத்தால‘சநஞ்சக்கநீதி’என்றைதன்

சயசரிழதழயக் கடதன்மனசாடசிரிடனான

உழரயாடலாககவ, மரண்பாடுகளுடனானசசாற்கபாராககவ

நிகழத்்தபபாரத்திருபபாரகபாலருக்கறை்த!

நூலன்மதலநான்கபக்கங்களகழலஞரின்ழகசயழுத்தில

அபபடகயதரபபடடுளள்த. நமக்கம்கடதம்எழுதபபடட

தினத்்தக்கமானஅழரநூற்றைாண்டுஇழடசவளிகாணாமல



கபாய்இநதிஎதிரப்க்காலத்்தளநாம்ஐக்கயமாகஇநதஉத்தி

உதவுகறை்த. சமாத்தம்ஏழுஅத்தியாயங்களாகநூல

்பரிக்கபபடடருக்கறை்த.

்த்தகத்ழதவமரசிக்கம், மதிப்ழரசசய்வழதவட

அழவயடக்கத்்தடன்்த்தகம்கபசம்கருத்்தக்கழளஅதாவ்த

இநதித்திணப்க்கஎதிரானகழலஞரின்கபாராடடத்ழதசற்கறை

சருக்கமாக கறைநிழனக்ககறைன்.

*

1937 மதகலதமிழைகத்திலஇநதிஆதிக்கஎதிரப்க்கரலகள

்தவங்கவடடன. சபரியாரதான்வழத. ஆனால1950 களின்

கபா்ததான்இநதிஆதிக்கத்தின்வழளவுகழளஅழுத்தமாக

எடுத்்தழரத்்தபலமானஎதிரபழபபபரவலாய்க்ழகியல

எடுத்்தளளனர. 14 மாநிலசமாழகளும்சமஉரிழமரிளள

நாடடலஒருசமாழமடடும்ஆடசிசமாழஎன்ப்த்பறை

சமாழகழள்பன்்னக்கதளளிஅம்சமாழசாரநதமக்களின்

சதாழல, சன்கமன்கனற்றைங்கழள்பன்்னக்கத்தளளும்சசயல

என்பழதரிம், 14 சமாழகழளரிகமஆடசிசமாழயாக்க

கவண்டும்என்றும்அ்தவழரஅகலஉலழகரிம்எளிதாய்த்



சதாடர்சகாளளஉதவயஆங்கலத்ழதத்சதாடர்சமாழயாக

அ்றவக்ககவண்டும்என்றும்ககாரிக்ழகழவத்்தளளனர.

சம்பத்்தக்ககநருஅளித்தகடதஉத்தரவாதத்ழதஒடட

கபாராடடங்களஅடங்கியருக்கன்றைன. அதற்கமாறைாகப

்பன்னரபாராளுமன்றைத்திலஆடசிசமாழசசடடம்

நிழறைகவற்றும்தீரமானம்வநதகபா்தகழலஞர, ராஜாஜி, 

சம்பத்ஆககயாரஇநதிஆடசிசமாழயாவதற்கஎதிராக

சபா்தக் கடடத்திலகபசகறைாரகள. சம்பத்தனியாக

சிறுகபாராடடம்ஒன்ழறைநடத்்தகறைார. ஆடசியழமப்ச

சடடத்தின்17ம்பக்கத்ழதசகாளுத்தமயன்றைழதத்சதாடரந்த

சம்பத்ழக்தசசய்யபபடடுமறுநாளவடுதழலஆகறைார. 

அடுத்தசிலமாதங்களிலகாங்கரசிலஇழணந்தவடுகறைார

சம்பத். “அவர்தகபாராடடம்அநதஅளவலமடந்த

வடுகறை்தே”எனஅவரகடசிமா்றயழதக்ககலயாகக்

க்றப்படுகறைாரகழலஞர. சிழறைியலவாடும்கபா்தம்

தன்்னழடயஎழுத்திலஅநதவாடடசமலலாம்சகாஞ்சமம்

சதன்படாமலபாரத்்தக்சகாளகறைார.



்பன்சசன்ழனக்கடற்கழரியலமாசபரும்சபா்தக் கடடம்

 கடடபபடடுநாவலரசநடுஞ்சசழயன், கழலஞர

கபான்றைவரகளமக்களுக்க“ஏன்இநதிசமாழஆடசி

சமாழயாவழதஎதிரக்ககறைாம்?” எனவளக்கமாகஎடுத்்தக்

 கறுகன்றைனர. அக் கடடத்திலஅண்ணாவரக்திரிடன்

கபசியதாகக்றப்படுகறைார. சதாடரந்தகழலஞழரஇநதித்

திணப்கபாராடடங்களுக்கத்தழலவராகக்கழைகம்

தீரமானிக்கறை்த. மாதநகதாறும்கழைகஅன்பரகளஒவசவாரு

பகதிழயத்கதரவுசசய்்தகபாராடடம்நடத்்தகன்றைனர.

இநநிழலியலஜனவரி26, 1965லஇநதிஆடசிசமாழயாக

படடம்சூடடக்சகாளளபகபாவதாகஅரசாங்கஅ்றவப்ம்

வந்தவடட்த. இதற்ககமலும்எங்கனம்சபாறுத்்தகபாவ்த? 

ஜனவரி26ம்நாழள்தக்கநாளாகஅ்றவக்ககபாராடடத்

தழலவராககழலஞரஆகலாசழன கறுகறைார. 

கழைகத்திற்களகளகய கடஎதிரப்களவருகன்றைன. கழலஞர

வளக்கமளிக்கறைார: “ஒருகழைநழதியன்தழலியலகனிழய

ழவத்்தஅப்பளழளியன்தகபபனிடகமஅம்ழபக்சகாடுத்்த

கனிழயளூழத்தசசசாலழகியலஎத்்தழனகவனமாக



்பளழளியன்மீ்தபடாமலகனிழயளூழத்தமழனவாகனாஅ்த

கபாலஇருக்கம்இநதகபாராடடம்.”

்பளழள–கதசம்; தழல- கடயரசதினம்; கனி- இநதிஆடசி

சமாழஉத்தரவு; தநழதஅம்்எ்றதல-

கபாராடடம். உதாரணம்என்ப்தஒருவஷயத்ழதவளக்கம்

வழகளிலஒன்றைலல; ஒகரவழஅ்ததான்எனயாகரா

சசான்ன்தநிழனவுக்கவருகறை்த. எவவளவுஅழைகாகத்தன்

கற்பழனவளத்தாலும்சமாழத்திறைத்தாலும்எளியமக்களுக்கம்

்ரிவ்தகபாலகபாராடடத்தின்கநாக்கத்ழதரிம்கபாராட

கவண்டயஅறைவழழயரிம்சதளிவுபடுத்திவடடாரகழலஞர!

எழுதத்சதரிநததழலவன்இரண்டுமடங்கபலம்

சகாண்டவனாகவடுகறைான். எழுதவும்கபசவும்சதரிநதவன்

ன்ன்றுமடங்கபலம்சபறுகறைான். அநதவழகியலகழலஞர

என்றைஒற்ழறைமனிதரன்ன்றுதழலவரகளுக்கசசமம். திமக

ஏன்ஐம்ப்தஆண்டுகளாய்அவழரத்தழலவராய்

ழவத்திருநத்தஎன்பதற்கஇழதவடசசான்றுகதழவியலழல.

ஆனாலஅவர்தஇநதஅற்்தமானவளக்கத்ழதரிம்மீ்றஇ்த

பற்்றபபலசலசலப்களஎழுகன்றைன. சபரியாகர கட



ஆகவசமாகஇதழனஎதிரக்கறைார. மன்்1947லசதநதிர

தினத்ழதகய்தக்கநாளாகஅ்றவக்கம்பட க்றயசபரியார

 கடஇதழனஎதிரத்தாரஎனஆதங்கத்ழதசவளிபபடுத்்தகறைார

கழலஞர.

இநதமடவழன்பழழையாகமாஎனதனக்கத்தாகன

ககளவயாகவும்ககடடுக்சகாளகறைார: “1965 ஜனவரி26ம்

நாளஆடசிசமாழயாகஇநதிழயஅ்றவபபதாகதீரமானிக்கப

படுகறை்த. இங்கதான்என்்பழழைஆரம்பமான்த. அ்தஎபபட

்பழழையாகம்? இநதிழயஎதிரபப்தநம்தகடழமயலலவா? 

இநதிழயஎதிரபப்தஎன்ப்தசமாழழயஎதிரபபதலல; அதன்

ஆதிக்கத்ழதஎதிரபப்தஎன்பழத்ரிந்தசகாளளஇயலாதா?”.

சடடமன்றைத்திலஅன்ழறையமதலவரபக்தவத்சலம்“ஜனவரி26

கபாராடுபவரகளுக்ககபாலீஸ்பா்தகாப்கழடயா்த. ்தக்க

நாளாககருப்க்சகாடஏற்றுபவரகழளமக்களபாரத்்தக்

சகாளவாரகளே”எனபகரங்கமிரடடலசதானிியலகபச, 

காங்கரஸ்கடசிியனரபல கடடங்களிலஏசிகழலஞழர

எசசரிக்கறைாரகள. கடசிியன்சசயற்கழு கடடத்தில

திமகவனரிகலகயசிலரின்எதிரபழபரிம்மீ்றகடயரசநாழள



்தக்கநாளாகஅ்றவக்கம்தீரமானம்நிழறைகவறுகறை்த. 

அறைவழியலகருப்க்சகாடகயற்றும்கபாராடடமாககவகழைகம்

திடடமிடடருநத்த. சபாறைாழமக்காரரகபாலீழஸதூண்டவட, 

கபாலீஸும்மிரடட, எதிரபபாளரகளகருப்க்சகாட

காடடனாலழக்தண்டக்கபபடும்எனஎசசரிக்ழகவடுக்க, 

அரசம்“அவரவரஇலலங்களிலகருப்க்சகாடஏற்்றக்

சகாளளுங்கள. அ்தவும்காவல்தழறைவந்தஅநதக்சகாடழய

இறைக்கவடடாலஅழமதிகாக்ககவண்டும்ே”என

உத்தரவடட்த. அநநிழலியலும் கடகழலஞர

்பன்வாங்கவலழல.

அண்ணாவும்தம்்பக்கஆதரவு. சிலர‘மரசசால’

கடடுழரகழளக்காடடவன்மழறைழயத்தூண்டுவதாககற்றைம்

சாடட, கபாலீஸ்அ்தபற்்றக்தழலழமியடம்ககளவஎழுபப, 

அபபடஎ்தவும்எழுதவலழலகயஎன்றைபதிழலரிம்தாண்ட, 

அண்ணாவன்மனழதகயசிலரசஞ்சலபபடுத்தியதாக

வருந்தகறைாரகழலஞர. அவகவழளியலமரசசாலழயகய

நிறுத்திவடலாம்என்சறைலலாம்கதான்்றியருக்கறை்த

கழலஞருக்க.



சதாண்டன், தழலவழனபற்்றஎத்தழகயஎண்ணம்

சகாண்டருபபான். அவன்தஎண்ணத்திற்கதக்கபடநாம்நடக்க

கவண்டும்என்ப்தபபற்்றசதாடரந்தஅவர கறும்வழரயழறை

/ வரணழனஅற்்தமான்த: “கதரதல, ஆடசி, பதவகபா்தம்

சகமானஅரசியலுக்கஎனஎண்ுபவரகளஎலலாக்

கடசிியலும்உண்டு. நிழலயான, ஜனநாயகம்அழமயதியாக

உணரவும்மிகமிகத்கதழவஎன்றைசகாளழகியலருந்தஎள

மழனயளவும்்பன்வாங்காதவன்நான்என்றைகரவம்

எனக்கண்டு. இநததியாகத்திற்காக்பறைரபாராடழட

எதிரபாரக்காதவன். என்மனசாடசிதரும்நற்சான்ழறைவட

சபரியபாராடடுஎ்த? என்ழனபகபாலஎண்ணம்சகாண்கடார,

என்ழனஒருன்ழலியலதளளுமளவுதியாகசசசம்மலகள

இக்கழைகத்திலஏராளமாகனாரஉண்டு. உியரமாண்கடாரபலர. 

சிழறைசசன்கறைார, மழனவமயானத்திலும், மணாளன்

சிழறைியலுமாக்தன்்ற்கறைாரஎனஏராளம். அவரகள

கழைகத்தழலவரகழளசதாழுகதத்்தம்கடவுளகளாககவகருதிக்

சகாண்டருக்கன்றைனர. நாடடன்நலவாழவுக்காகவும், 

சமாழக்காகவும், நலலாடசிமலரவும்எத்தழகய

தியாகத்ழதரிம்சசய்யக் கடயகரமளூரரகளாககவ



தழலவரகழளஎண்ணக்சகாண்டருக்கறைாரகள. உண்ழமியல

அத்தகஉத்தமசதாண்டரகளின்ரத்தகமகழைகம், உழழைபகப

கடசி, அவரகளவயரழவத்்தளிககளஅ்றவகம், அன்பகம். 

அவரககளகழைகத்தின்நாடநரம்், ம்தசகலும்். எத்தழகய

தியாகத்ழதரிம்ஏற்றுதங்கழளஅடக்கமழறைழயபலயாக்க

அறைவழியலகபாராடும்அவரகழளநம்்பகயஜனவரி26 ்தக்க

நாளகபாராடடத்ழதஅ்றவத்த்தகழைகம்.” சதாண்டன்எநத

அளவலதழலவன்மீ்தநம்்பக்ழகழவத்திருக்கறைான்என்பழத

மடடுமலலதழலவன்என்பவன்அநதநம்்பக்ழகழயஎபபடக்

காக்ககவண்டும்என்பழதரிம்உணரத்்தகறைாரகழலஞர. 

அபபடத்தான்அவரவாழந்தம்காடடரிளளார.

தமிழைகசமங்கம்மாணவரகளகலலூரிகழள்றைக்கணத்்த

ஜனவரி25 அன்றுகபரணகமற்சகாளகன்றைனர. சசன்ழனியல

மதலலஆரம்்பத்தகபரணழயத்சதாடரந்த, ம்தழரியல

மாணவரகளநடத்தியஅழமதிபகபரணியலசபா்தமக்கள

கபாரழவியலவநதகலவரக்காரரகளஅரிவாளளூசசில

ஈடுபடடுமாணவரகழளரத்தக்காயமழடயசசசய்கறைாரகள. 

சவகண்டமாணவரகளஆளுங்கடசிியன்கபனரகள, 



பநதலகழளத்தீழவத்்தக்சகாளுத்்தகன்றைனர. யாராலும்

அடக்கமடயாபசபரும்சக்தியாகமாணவரபழடதிரளகறை்த.

சிதம்பரம்அண்ணாமழலபலகழலக்கழைகமாணவரகள

நடத்தியகபாராடடத்திலஒருமாணவரசடடுக்

சகாலலபபடுகறைார. ஜனவரி25 இரவுவடநதாலஇநதிஆடசி

சமாழயாகவடும்என்றைநிழலியலமனம்சவறுத்்த

தீக்களிக்கறைாரசசன்ழனியலஒருவர. கபாராடடத்ழதஅடக்க

கலலூரிகழளன்டுகறை்தஅரச. மாணவரகழளத்தூண்டயதாகக்

கழைகத்தினரமீ்தம், கழலஞரமீ்தம்மிகநதவமரசனங்களும்

வன்மமம்எழுநத்த. ஆனாலமாணவரககளதம்சமாழக்கம்

எதிரகாலத்திற்கம்ஏற்படும்கபராபத்ழதஉணரந்தகபாராடத்

தழலபடடனகரஅன்்றஇதிலகழைகத்தின்பங்கஇலழல

என்கறைாரகழலஞர. இதற்ககநரமாறைாய்்பரியாணக்க

ஆழசபபடடுபகபாராடவநதவரகளஎன்றுமாணவர

கபாராடடத்ழதசகாசழசபபடுத்திய்தஅரச. 

தழலவரகளுக்கம்சிலலழறைகளுக்கமானஇழடசவளிஇ்தகவ.

தழலவன்சதாண்டழனகம்பரமாகஉணரசசசய்வான். 



தழலழமபபண்பற்றைவரககளாமக்கழளத்தூற்றைமடடுகம

சசய்வாரகள.

வன்மழறைியலசிலகபாலீஸாரஉியரிழைக்கன்றைனர. 

்தபபாக்கசசூடடல60, 70 மாணவரகளஇறைக்கன்றைனர. இநதித்

திணபழபஎதிரத்்தத்தீக்களிபகபாரஎண்ணக்ழகரிம்

சபருககறை்த. தமிழைககமபற்்றஎரிகறை்த. மாநிலத்தின்

நிழலழயழகயாளஇயலாமலமதலவரராுவத்ழத

வரவழழைக்கறைார. ்பரதமரசசன்ழனவாசனாலியல

மாணவரகளுடன்சமரசம்சசய்யஉழரயாற்றுகறைார. அதில

திருபதிஎழைாமலதமிழைகத்ழதத்சதாடரந்தகரநாடகா, ககரளா

மாணவரகளும்களரசசிழயத்்தவங்ககன்றைனர. ்பரதமர

உழரியலசணங்கயஉணவுஅழமசசரசி. சபரமணயம்பதவ

வலககறைார. அழைககச்னம்பதவழய்தறைக்கறைார. சதாடரந்த

மாணவரகபாராடடம்சற்கறைஅழமதிபபடுகறை்த. 

கவறுவழியன்்றமதலவரபக்தவத்சலம்ஆங்கலகம

சதாடரந்தஆடசிசமாழயாகஇருக்கமத்திியல

வலரிறுத்்தகவன்என்றுசூளுழரக்கறைார. 



வன்மழறைகளகடடுக்களவந்தவடடகபா்தம்

அடக்கமழறைகளநிற்கவலழல. சபாய்வழைக்ககளும்தழட

உத்தரவுகளும்நீடத்திருக்கறை்த. வன்மழறைகழளஎதிரத்்த

எழுதிய்தகபாலகவஅடக்கமழறைபற்்றரிம்கழலஞர

மரசசாலியலசாடஎழு்தகறைார. ககளவகளுக்க

பதிலளிக்கவயலாஅரசகழலஞரஎழு்தவழதமடக்கத்

தீரமானிக்கறை்த. ்பபரவரி16 இரவுகழலஞரளூடடுக்கவநத

காவலரகளநாழளவரவுளளதழலயங்கத்ழதபபாரக்க

கவண்டும்எனக்ககடகறைாரகள. “மழறைபபடஎழுதிக்

ககளுங்கள, காண்்பக்ககறைன்ே”என்கறைாரகழலஞர. கமிஷனர

அலுவலகத்திற்கஅழழைத்்தசசசலலகவண்டும்என

அழழைக்கறைாரகள. என்னசடடத்தில, என்னகற்றைத்திற்காக

அழழைத்்தசசசலகறைாரகளஎனஎ்தவும்அ்றவக்கவலழல. 

படுக்ழகரிடன்களம்்பசசன்றுவடயவடயகபாலீஸ்

பா்தகாப்பலஉறைங்ககறைார. 

மறுநாளகாழலகபாலீஸ்லாரிியலஅழழைத்்தசசசலகறைாரகள. 

ஏற்கனகவஇருநதசநஞ்சவலநீண்டபயணத்தில

அதிகமாகறை்த. ம்தழரமத்தியசசிழறைியலழவத்்தசிகசழச



தருகறைாரகள. சிகசழசக்கடாக்டரகளகபாடும்ஊசிழயவட

கமாசமாகஅங்க கடடம் கடடமாகவரும்ன்டழடபபூசசிகள

ஊசிகபாடுவதாகசநஞ்சவலியனிழடகயரிம்தன்

நழகசசழவஉணரழவஇழைக்காமலஎண்ணியருக்கறைார.

மீண்டும்லாரிபபயணம். சநலழலியலமாஜிஸ்டகரடமன்்

வசாரழணநடக்ழகியலதான்பா்தகாப்சடடத்தின்கீழழக்த

சசய்்தளளழதஅ்றகறைார. பாழளயங்ககாடழடதனிசசிழறைியல

சநடுநாடகளாகத்திறைக்காததனிசசிழறை்பரிவுகழலஞருக்காகத்

திறைக்கபபடடுசத்தம்சசய்யபபடுகறை்த. 30 அழறைசகாண்ட

அப்பரிவலஎநதஅழறைியலும்ழகதிகளஇலழல. அசசிழறை

வளாகம்மழுக்ககவகழலஞரமடடுகம. தனிழம. கபசசத்

்தழணக்கமடடுமலல, எங்ககாமனிதரகளகபசவழதக் கடக்

ககடகமடயாததனிழம. அசசூழைலலவலகயாடுகழைகத்

சதாண்டரகளுக்கஅவரஎழு்தம்மடலதான்‘சமாழபகபாரில

ஓரகளம்!’

வன்மழறைழயசிறைபபாகஅடக்கயதாகமதலவரபக்தவசசலம்

காங்கரசாராலும்மத்தியஅரசாலும்பாராடடபபடுகறைார. 

ஆனாலகழைகத்தினரபலரமீ்தம்பாய்நதபா்தகாப்சடடம்



க்றத்்தகண்டபபவரயாருமிலழல. எதிரக்கடசித்தழலவராக

நாவலர கடகண்டனஅ்றக்ழகஏ்தம்சவளிியடவலழல

என்பழதவருத்தத்்தடன்பதிவுசசய்கறைாரகழலஞர. (“கண்டன

அ்றக்ழகஎன்னவடுதழலசபற்றுத்தந்தவடுமா? 

இலழலதான். ஆனாலசிழறைியலஎன்கபாலவாடும்பலருக்கம்

அ்தஓரஆறுதல.”)

பலரும்இ்தபற்்றன்சசவடாதநிழலியலஅண்ணா

நாடாளுமன்றைமாநிலங்களழவ கடடத்தில“பா்தகாப்சடடம்

என்ப்தநாடடன்பா்தக்காப்க்கானசடடமாஅலல்த

காங்கரசின்பா்தகாப்க்கானசடடமா?” எனவனவ

கழலஞருக்கஆதரவாகநீண்டஉழரஆற்றுகறைார. சிலநாடகள

கழத்்தஅண்ணாகழலஞழரசநதிக்கபாழளயங்ககாடழட

சிழறைக்கவருகறைார. அன்றுமாழலசபா்தக் கடடத்தில

“எலலாரும் கறுவ்தகபாலமதலவரகருணாநிதிழய

தனிசசிழறைியலஅழடத்்ததனிழமபபடுத்்தமளவு

சகாடுழமக்காரரஇலழல. பலபாம்்களும்பலலகளும்

்தழணக்கஇருக்கன்றைனே”எனபகடயாக கறுகறைாரஅண்ணா. 



கமலும்சிலநாடகளுக்க்பன்கழலஞரசிழறைியலருந்த

வடுதழலஆகறைார!

*

வடவலகடதம்என்றைாலும்இர்தஒருவரலாறு. 

(மரசசாலியன்உபதழலபகப“இன்ழறையசசய்திநாழளய

வரலாறுே”என்்றருபபழதஇங்கஒப்கநாக்கலாம்.) எண்ணற்றை

உியரத்தியாகங்களுக்க்பன்நடநதவற்ழறைஅ்றவ்தநம்

கடழம. இன்ழறையநாடகழளபகபாலலலாமலஅன்ழறைய

அரசியலதியாகம், கபாராடடம்எனக்கடுழமயானபாழதழய

கடநதிருக்கறை்த. மாணவரகளசன்கவழலதளக் கவலகளுடன்

நிலலாமலகளமிறைங்கபகபாராடஇருக்கறைாரகள. 

தழலவரகளும்இன்றுகபாலசிழறைதண்டழனஎன்றை்தம்

சநஞ்சவலகண்டுமருத்்தவமழனியலசகலவசதிகளுடன்

படுத்்தக்சகாளளவாய்ப்பலழல.

கவனிக்ககவண்டயஇன்சனாருவஷயம்இன்றுகபாலஅன்று

சிழறைஎன்ப்தசசாகசம்இலழல. 62 நாடகளசிழறைவாசம். 

அ்தவும்தனிசகாடடடஎன்ப்தசாதாரணவஷயமலல. 

கழலஞரசிழறைசசன்றை்தமடடுமலல, பலரும்உியரத்தியாகம்



சசய்கதஇபகபாரநடந்தளள்த. இழதஇநதிஎதிரபபாககவா

ஆதிக்கஎதிரபபாககவாமடடுமின்்றசிநதித்தாலதமிழசபரிய

ஆபத்திலஇருந்தகாபபாற்றைபபடட்தம்்ரிரிம். 

இபபடயானவரலாறுகளஅ்றயபபடமடடுமலல; அடக்கட

நிழனவுசகாளளபபடவும்கவண்டும். அடுத்ததழலமழறைக்கக்

கடத்தபபடவும்கவண்டும். கழலஞரஇநநூலன்வழ

அழதத்தான்சசய்திருக்கறைார!

***



சி்்ரத்ள: தொளலரந்் 
திரரைககு

எஸ். ராஜகமாரன்

திராவடஇயக்கஇலக்கயங்களக்றத்்தசபா்தவாகஒரு

கருத்்தமன்ழவக்கபபடுகறை்த. வறைடசியான்பரசசாரப்பரதிகள

அழவ; அவற்்றலகழலத்தன்ழமகயாஇலக்கயளடபகமா

இலழலஎன்பகதஅ்த. இழதமற்்றலும்மறுக்ககவாமற்்றலும்

ஆதரிக்ககவாநான்வரும்பவலழல.

1930 களிலசபரியாரின்சயமரியாழதஇயக்கம்தமிழலசில

்தியசிநதழனகழளவழதசதளித்த்த. சபரியாரகம்யூனிஸ்ட

கடசிியன்அ்றக்ழகழயதமிழுக்கஅ்றமகபபடுத்தினார. 

சபரியாரஇயக்கஏடுகளிலஅபகபா்ததான்சபண்ணயம்

க்றத்்தஎழுதபபடடன. 



அ்றஞரஅண்ணாதிராவடஇயக்கத்தின்சயமரியாழதச

சிநதழனகழளஉணரசசிபகபாக்கக்கஅவரமழடமாற்்றனார. 

அவருழடயநாடகங்களஉணரசசிமயமானழவ. ஆனால

திழரபபடவசனத்திலகழலஞரஅண்ணாழவமிஞ்சகறைார

என்பகதஎன்பாரழவ. சிறுகழதகளிலும்அண்ணாழவ

கழலஞரபலஇடங்களிலவஞ்சகறைாரஎன்கறைநிழனக்ககறைன். 

ஆனாலஅண்ணாவன்சிறுகழதகளஅளவுக்க கடகழலஞரின்

சிறுகழதகளஏன்கவனிக்கபபடவலழலஎன்ப்தமக்கயமான

ககளவ. இக்ககளவக்கானபதிலாகசபரியகடடுழரகய

எழுதலாம். ஏசனனிலதிராவடஇயக்கத்தழலவரகளில

கழலஞருக்கமன்்னம், ்பன்்னம்தமிழகமலதீராக்காதல

சகாண்டுஎழுதிக்கவத்ததழலவரகவசறைாருவரஇலழல!

கதாராயமாகஅவருழடயஎழுத்தாக்கங்கழள

எண்ணக்ழகயாக்கபபாரக்கலாம். 75 க்கம்கமற்படட

திழரபபடங்களுக்ககழத, திழரக்கழத, வசனம்

எழுதிியருக்கறைார. 20 நாடகங்கள, 15 நாவலகள, 200 க்கம்

கமற்படடகவழதகளஎழுதிரிளளார. 7000 க்கம்கமற்படட

கடதங்கள, ககளவ- பதிலகள, பத்திரிக்ழகத்தழலயங்கள. 



இழவதவரகணக்கலவராதபழடப்களின்எண்ணக்ழகக்க

கணக்கலழல!

70 ஆண்டுகளஅரசியலவாழவலஇறுதிவழர்கழுடகன

இருநதகழலஞரகழல–இலக்கயம்- இதழயல்தழறைியலும்

கழடசிவழரசதாடரசசியாகஇருநதிருக்கறைார. அவரவாழவன்

கணசமானபகதிகளதமிழபகபசசாலஆன்த; தமிழ

எழுத்்தக்களாலஆன்த. இநதஅளவற்றை்கழுக்கள

அவருழடயசிறுகழதமகம்கவனிக்கபபடாமலகபாியற்று

என்பகதஎன்தகணப்! ஏசனனிலஇத்்தழண்தழறைகளில, 

இத்தழணஆண்டுகளசதாடரசசியாகசசயலாற்்றயசாதழன

்ரிநதஒருஅரசியலதழலவரஇநதியஅளவலமடடும்அலல

- உலகஅளவகலகயஇலழலஎன்பகதஉண்ழம!

கழலஞரின்சிறுகழதகளக்றத்்தஎழுத்தாளர்பரபஞ்சன்

இபபடக்க்றப்படுகறைார: “ஒருகருத்்த, சிநதழன, 

அ்னபவத்ழதசசன்கம்சாரந்தசவளிபபடுத்தகவசிறுகழத

வடவத்ழதஎடுக்கறைார, அலலாமலகருத்தற்றைசன்கஉணரவற்றை

ஒருசிறுகழதழயக் கடஅவரஎழுதியதிலழல.” இ்தஓர

எழுத்தாள்னக்கபசபருழம. 



கழலகழலக்காககவ, கழலமக்களுக்காககவஎ்னம்

இருவழகபபழடப்களிலகழலஞரின்சிறுகழதகளஇரண்டாம்

வழகழயசசாரநதழவ. திராவடஇயக்கம்என்ப்தசன்க, 

சபாருளாதார, அரசியலவடுதழலஇயக்கம். அதன்

கருத்்தகழளசவளிபபடுத்தகழலஞரகதரநசதடுத்த

வடவங்களிலஒன்றுதாம்சிறுகழத. கழலஞரின்எழுத்்தபாண

என்ப்தஎ்தழககமாழனஅழைகமிக்கஉழரளூசச. அ்தஅவரின்

எலலாஎழுத்்தவழகியலும்சவளிபபடுவழதநாம்பாரக்க

மடரிம். அவருழடயகழதசமாழழய, சிறுவரக்கக்

கழத கறைலகபான்றைதடழடயானகழதயாடலசமாழஎன

நளூனவமரசகரகளசிலரவமரசிக்கன்றைனர.

மாக்சிம்காரக்கியன்‘தாய்’்தினத்ழதத்தழுவகவழத

நழடியலகழலஞரஎழுதிய‘தாய்காவயம்’பற்்ற

சஜயகமாகன்இபபடஒருவமரசனத்ழதமன்ழவத்தார: “இ்த

தான்வாழக்ழகஉண்ழமஎன்றுநம்பழவக்கம்்பரமிபழபத்

தநத்தமாக்சிம்காரக்கியன்‘தாய்’நாவல. ஆனால

கருணாநிதிியன்எழுத்திலஉண்ழமஉணரவுகள கட

சபாய்யாகவடுகன்றைன!”



ஆனாலஅவருழடயபலசிறுகழதகளிலஉளளடாகஉளள

வளிம்்நிழலமக்களின்வாழவுபபாடுகளசாதாரண

மனிதரகளின்்தயரங்களகபான்றை்பன்நளூனத்்தவக் கறுகழள

எநதவமரசகரும்கபசவதிலழல.

‘கபழபத்சதாடட’என்றைஒருசிறுகழதழயஇதற்க

உதாரணமாகசசசாலலலாம்.

ஒருகபழபத்சதாடடதன்கழதழயக் கறுவ்தகபான்றைகழத

வடவம். அதன்கரலகலகயகழதகபசம். கபழபத்

சதாடடழயசசற்்றசசழைலும்சாதாரணமனிதரகளும், 

அவலங்களுகமகழத. இறுதியாகஒருசபண்ஒரு

கழைநழதழயத்தூக்கக்சகாண்டுவந்தயாரும்றயாமலகபழபத்

சதாடடியலகபாடடுவடடுகவகமாகசவளிகயறுவாள. 

“நீங்களஇழழைக்கம்கற்றைங்களுக்கஎன்ழனக்கற்றைவாளி

ஆக்கலாமாமனிதரககள?” எனஇறுதியாககபழபத்சதாடட

சபருன்சசடன்ஆதங்கபபடும். இக்கழதசவளிவநத

காலக்கடடத்தில'இலலஸ்டகரடடட' ஆங்கலஇதழலஅதற்க

ஒருசிறைபபானவமரசனம்சவளியான்த.



வ.கவ.ச. அய்யரின்‘களத்தாங்கழரஅரசமரம்’, சநதர

ராமசாமிியன்‘ஒரு்ளியமரத்தின்கழத’கபான்றை

அர்றழணியன்கரலாகவரிரிம்கபழபத்சதாடட, பல

அவலங்கழளபபற்்றபகபசகறை்த. இறுதியாக

’கபழபத்சதாடடக்கழைநழத’எ்னம்்தயரமிகநதஒருசன்க

அவலத்திலமடகறை்த.



எனக்கப்படத்தகழலஞரின்சிறுகழதகளிலமக்கயமான்த, 

‘அணலகஞ்ச’. 1992-ஆம்ஆண்டலஉலழகக்கலுக்கய

இநதியாவன்மிகபசபரும்மதசவ்றசசசயலானபாபரமசூதி

இடப்எ்னம்்தன்்பயலநிகழழவமன்னிறுத்திஅவரஎழுதிய

சிறுகழத. ஒருஇஸ்லாமியசிறுவன், ஒருஅணலகஞ்ச

என்்னம்இரண்டுமக்கயகதாபாத்திரங்களவழகய‘மதங்கள

மனிதமனங்கழளப்ண்படுத்தலாமா’என்்னம்சபருன்சசின்

ககளவழயஉணரசசிவசபபடாமலவாசிபகபாரின்மனங்களில

எழுப்பியருபபார.

ஒரு‘அணலகஞ்ச’அதன் கடடலருந்ததவ்றவழுகறை்த. 

அழதஒருஇஸ்லாமியசிறுவன்ளூடடற்கஎடுத்்தவருகறைான். 

ராமருடன்சதாடர்ழடயஅணலதன்ளூடடுக்களவளரநதால

அ்தமதப்பரசசழனயாகஉருசவடுக்கம்எனஅஞ்சம்

சிறுவனின்தநழத, கசாகமாகசசசலலும்சிறுவழனஆராவமத

அய்யங்காரஎ்னம்்பராமணரசநதிக்கறைார. அவன்ழகியல

உளளஅணலகஞ்ழசக்கண்டுபதடடத்ழதஉருவாக்ககறைார. 

அங்கவரும்சிறுவனின்தநழதக்கம்அவருக்கம்ஏற்படும்

வாக்கவாதம்இஸ்லாமிய- இந்தமதஉரசலாகமாறுகறை்த. 



சிறுவன்இறுதியாகஅணலகஞ்ழச,  கடுஇருக்கம்மரத்தடியல

வடுகறைான். ஒருகழுகவந்தஅணலகஞ்ழசக்சகாத்திக்

சகாண்டுகபாவ்தடன்கழதமடகறை்த. இதிலஅணலகஞ்ச

‘மனிதரகள’, கழுக‘மதசவ்ற’என்்னம்உருவகத்ழத

சவளிபபடுத்திஇருபபார. ஒருநிஜஅணழலத்கதட, 

இக்கழதழயபபடமாக்கநான்அழலநத்தசவாரசியமான

கழத.

’சங்கலசசாமியார’என்்னம்கழதகபாலசசாமியாரகளிடம்

அபபாவமக்களஎபபடகாலம்கதாறும்ஏமாறுகறைாரகள

என்பழதபபற்்றய்த. கழதகதடகடற்கழரியலநடக்கம்

எழுத்தாளரஏகழலவ்னக்ககழடக்கம்ஒரு்தயரமானகழத

க்றத்தசிறுகழத‘எழுத்தாளரஏகழலவன்’. இன்்னம்சில

கழதகழளசசருக்கமாக: ’கண்ணடக்கம்’சிறுகழதகடவுள

மறுப்கருத்்தருழவக்சகாண்ட்த. ‘நதியூரநநதியபபன்’

கடதவடவசிறுகழத. ்ராணத்்தக்கஎதிராகபகபசவ்த

‘நளாியனி’. இநதிஎதிரப்க்களம்சகாண்ட்த‘சநதனக்

கண்ணம்’. இந்தத்்தவம்காநதியடகழளபலவாங்கய

்பன்னனிியலஉருவான்தகாநதிகதசம்.



1945-லசவளிவநத‘கழைவன்கனவு’கழலஞரின்மதல

சிறுகழதத்சதாகப். அடுத்்த1953-லநாடும்நாகமம்1956-

லதூய்ழம, கழலஞர‘கருணாநிதிியன்சிறுகழதகள’என்்னம்

சதாகப்1971-ம்ஆண்டலசவளிவநத்த. அதன்்பறைக

சிறுகழதபூங்காஎன்றைஒருசதாகப்வநத்த. கழலஞரின்

சிறுகழதகளஇ்தவழரசசம்ழமயானநூலவடவம்

அழடயவலழல. அவருழடயமழுசிறுகழதகழளரிம்

சசம்பதிபபாகசகாண்டுவருவ்தகாலத்தின்கடடாயம். 

200 க்கம்கமற்படடசிறுகழதகழளகழலஞர

எழுதிியருபபதாக்பரபஞ்சன்கபான்கறைாரதரும்

தகவலகளிலருந்தஅ்றயமடகறை்த. (அவரின்சிறுகழதகழள

கறும்படத்சதாடராகஎடுத்தகபா்தமபப்தகழதகளவழர

படத்்தஅதில24 கழதகழளகதரநசதடுத்திருநகதன்.)

கழலஞரின்சிறுகழதகளபற்்றபலகவறுவமரசனங்கள

உளளன. ஆனாலஅவற்ழறைமன்னிறுத்தி, தன்சிறுகழதகழள

அவரஎழுதவலழல. தன்எலலாகழலஇலக்கய

வடவங்களிலும்ஒகரமாதிரியானசகாளழககழளத்தான்

இயலபாககவசகாண்டருநதார. ஓரஎழுத்தாளரும்அவருழடய



எழுத்்தக்களும்எபபடஇருக்ககவண்டும்எனதான்சாரநத

திராவடஇயக்கக்சகாளழகககளாடுதன்தபழடப்கழளரிம்

கசரத்்தஒரு கடடுக்சகாளழகழயசகாண்டருநதார. அ்ததான்

அவருழடயசிறுகழதபழடப்களின்உருவமம்

உளளடக்கமம். இழதஅவரின்எழுத்்தக்களிகலகயசசாலவ்த

சபாருத்தமாகஇருக்கம்.

‘எழுத்தாளரஏகழலவன்’என்றைகழலஞரின்சிறுகழதியல

கழடசிபபகதிகயஅ்த. “சிறுகழதஎன்றைாலசவறும்

சபாழு்தகபாக்கபபடபபதற்காகவாஎழு்தவ்த? அதில

சமதாயத்திற்கத்கதழவபபடுவதாகஒருகருத்்தஅழமக்கப

படகவண்டாமா?” ஒடடுசமாத்ததிராவடஇயக்கப

பழடப்களின்சகாளழகசசாரமம்இ்தகவஎன்பழதநாம்

அ்றயமடரிம். கழல–இலக்கயம்என்ப்தமக்களுக்காக, 

சமதாயத்்தக்காக! கழலஞரின்சிறுகழதகளும்அத்தழக

சகாளழகபகபாக்ழககயசகாண்டருநதனஎன்ப்தகண் கடு!

*

கஜாசியக்களிசீடடுக்கடடலருந்தஒருசீடழடஎடுபப்தகபால,

என்நூலகத்தில, எபகபாகத்னம்நான்நூலஅடுக்ககளிலருந்த



எகதாஒன்ழறைஎடுபப்தண்டு. அபபடஒருமழறை–ஒரு

நளளிரவலஎன்ழககளிலசிக்கயநூல‘கழலஞரின்

சிறுகழதகள‘. அதற்கமன்நான்கழலஞரின்சிறுகழதகழள

வாசித்ததிலழல. ஒன்்றரண்டுசிறுகழதகழளவாசித்கதன். 

அபகபா்தஎனக்களசபா்றதடடய்த. கழலஞரின்கழதகழளக்

கறும்படத்சதாடராகஉருவாக்கனாலஎன்ன? ‘கழலஞரின்

கழதகநரம்’எனஅபகபாகததழலப்ம்உதித்த்த.

உடகனகளத்திலஇறைங்ககனன். கழலஞரின்‘எழுத்தாளன்

ஏகழலவன்’என்றைசிறுகழதக்கதிழரக்கழதவடவம்

அழமத்கதன். அதிலஉளளஉழரயாடலகழளகயசிறுசிறு

மாற்றைங்களுடன்வசனமாக்ககனன். மறுநாகளகழலஞழரச

சநதித்கதன். இங்கஒருசிறு‘Cut to’ சசலவ்தசபாருத்தமாக

இருக்கம்.

என்தநழதகவஞரவயலூரசண்மகமம்கழலஞரும்

திருவாரரபளளிியலவகப்கதாழைரகள. அவழவழகியல

அவருடன்அவவபகபா்தபழைக்கமண்டு. அவர்த

பரிந்தழரயாலசிலகாலம்சன்சதாழலக்காடசிியலநிகழசசி

தயாரிபபாளராகபண்ரிந்தளகளன். 2000-லஅபபாவன்



நூலகழள, தமிழை்றஞரநூலகளநாடடுடழமதிடடத்தின்கீழ

அவரநாடடுடழமசசய்வதற்கவழவகத்தார.

அதற்க்பன்இநதசநதிப். கழலஞரின்கழதகநரம்சதாடர

திடடம்பற்்றஅவரிடம்வளக்ககனன். உடகனகய, நான்

சகாண்டுசசன்றைதிழரக்கழதப்பரதிழயவாங்கப

சபாறுழமரிடன்வாசித்தார. அவருக்கஅவரின்சிறுகழதகள

கறும்படத்சதாடராகஉருவாக்கம்கருத்்தரு்படத்்தப

கபாியற்று. 

“எனக்கவசனம்எழுதகநரம்இலலாமலகபானாலஎன்ன

சசய்வ்த?” 

“நீங்களஏற்கனகவசிறுகழதகளிலஎழுதிரிளளஉழரயாடல

கபா்தம், ்திதாகஎழுதகவண்டாம்!”

“நடகரகளயார?”

“சினிமாநடகரகள, சீரியலநடகரகளஇலழல, எலகலாரும்

்்தமகங்கள. உங்களகழதகளின்கதாபபாத்திரங்கள

உியரப்டன்வருவாரகளஅ்தமடடும்உறுதி!”



மகழசசிரிடன்சம்மதித்தார. 

மறுநாகளகழலஞரசதாழலக்காடசிஅலுவலகத்திலருந்த

எனக்கஅழழைப். அபகபாழதயநிரவாகஇயக்கனர

திரு.ரகமஷ்்பரபாவுடன்சதாடரபற்்றயஒபபநதகபசச

வாரத்ழதகளஇனிகதமடநதன.

24 கழதகழளமதலகடடம்சதாடராகஎடுபப்தஎனக்

ழகசயழுத்தாகநான்ககழதகழளகதரநசதடுத்்தஸ்கரிபட, 

சஷடயூல, நடகரகளகதரவு, தழலப்பாடலஒலபபதிவுஎன

பரபரபபாகபணகளசதாடரநதன.

'எழுத்தாளரஏகழலவன்' என்றைசிறுகழதழயழபலட

எ்பகசாடாகஎடுத்கதன். அ்தஒருஎழுத்தாளழரபபற்்றய

கழத. அசசஅசலலஎழுத்தாளரசஜயகாநதனின்கதாற்றைத்ழதக்

சகாண்டஎன்நண்பரஎழுத்தாளரதஞ்சானனரகவராயழரஅதில

நடக்கழவத்கதன். சமரனாகடற்கழரியலநடநத

படப்படப்பல, அவரஎழுத்தாளரசஜயகாநதன்என்று

நிழனத்்தஆடகடாகராபவாங்கவநத்தசவாரஸ்யமான

சம்பவம். 



மதலஎ்பகசாடழடகழலஞரபாரத்தார. “நன்றைாகஇருக்கறை்த. 

பணகழளத்சதாடர!” எனபபணத்தார.

அடுத்தகழத‘கபழபத்சதாடட’. இங்ககமக்கயமான

ஒன்ழறைக்க்றப்படகவண்டும். நான்இநதசதாடரஎண்ணத்ழத

சசயலாக்கம்கபாகதஎனக்களஒருமடவுஎடுத்்தக்

சகாண்கடன். இ்தவழைழமயாகசதாழலக்காடசிகளிலவரும்

சதாடரநாடகமலல!  ஒவசவாருசிறுகழதழயரிம்அதன்

கழலத்தன்ழமகழறையாதஒருகறும்படமாகஉருவாக்க

கவண்டும்என்றுஎனக்களஉறுதிஎடுத்்தக்சகாண்கடன். 

'கபழபத்சதாடட'ழயஒருஉருவகக்கழதயாய்கழலஞரஎழுதி

இருநதார. அதன்கரலலகழதவரிரிம். நா்னம்அழதப

்பன்பற்்றகயதிழரக்கழதஅழமத்கதன். கபழபத்சதாடட

கபசத்சதாடங்கம். சம்பவங்களஒவசவான்றைாகவரிரிம். நான்

அக்கழதியலமனநலம்பாதிக்கபபடடஒருஇழளஞன்

கதாபபாத்திரத்ழதஉருவாக்ககனன். க்ழளமாக்ஸலஒரு

ஆும்- சபண்ும்சசய்ரிம்மழறையற்றைபாலயலதவறைால

ஒருகழைநழதழயகபழபத்சதாடடியலகபாடடு



அநாழதயாக்கம்காடசிக்கப்பன்மனநலம்பாதிக்கபபடட

இழளஞன்அநதக்கழைநழதழய, கபழபத்சதாடடியலருந்த

எடுத்்தநான்உன்ழனவளரக்கபகபாகறைன், படக்கழவக்கப

கபாகறைன், சபரியஆளாக்கபகபாகறைன்எனகதாளிலசாய்த்்தக்

சகாண்டுநடபபகதாடுஅநதவாரகறும்படத்ழத

மடத்திருபகபன். அநதமாற்றைத்ழதரிம்பாராடடமகநதார

கழலஞர. 

உற்சாகத்கதாடுஅடுத்தகழதக்கபபயணத்கதன்.

ன்ன்றைாவ்தகழதயாகநான்படமாக்கமற்படட'அணலகஞ்ச'

சிறுகழதஎனக்கசபரும்சவாலாகஅழமநத்த. நாய், பூழன, 

ஆடு, மாடுகபான்றைழவகழளசினிமாவலநடக்கழவத்்த

வடலாம். அவற்ழறைசினிமாவுக்சகனவளரத்்தபழைக்க

ழவத்திருபபாரகள. ஆனாலஒருஅணழலளூடடல

வளரபபகதகடனம். 

C.G. அணழலஉருவாக்கஎ்பகசாழடஎடுக்ககசனலன்

படசஜடஅ்னமதிமறுத்த்த. எபபடகயாஎ்பகசாட

படசஜடடுக்களஅக்கழதழயஎடுத்்தக்சகாடுக்ககவண்டய்த



உங்களசபாறுப்என்றுசசாலலவடட்தகசனலநிரவாகம். 

மீண்டும்மீண்டும்கழதழயவாசித்்த, மீண்டும்ன்ழளழயக்

கசக்கக்சகாண்டருநகதன்.

ஒருமடவுக்கவநகதன்இறுதியாக! “கதடுகழடக்கம்!” என

உளமனதிலஒருஅசரரிஒலத்த்த. யாரளூடடலாவ்தஅணல

வளரக்கறைாரகளாஎனத்கதடஅழலநகதன். என்மழனவ

ஒருபக்கம், மகளஒருபக்கம், உதவஇயக்கநரகளஒருபக்கம்

'அணலகஞ்ச' கழதக்கானஅணலநடகழரத்

கதடயழலநகதாம்.

நீண்டகதடலுக்கப்பன்சடசடனஒருசிறுசவளிசசம்

சதன்படட்த. என்மகளகநசிகாவன்பரதநாடடயவகப்த்

கதாழஅம்ருதாளூடடுக்கஎதிரளூடடலஓரஅணல

வளரபபதாகஅ்றந்தஓடகனன். அவரகளளூடடலஜன்னல

வழகயவந்தஎலகலாரின்ழககளிலும்கதாளகளிலும்

வழளயாட, உணவுஉண்டுஜாலயாகஅவரகளளூடடுக்கள

சற்்றத்திரிநத்தஅநதஅணல! அவரகளிடம்எங்களின்நிழல

வளக்க, அணலுக்கஒரு கண்டுவாங்கக்சகாடுத்்த, அநத

ளூடடுபழபயனின்பா்தகாப்பபணரிடன்மறுநாள



திருபகபாரரில'அணலகஞ்ச' கறும்படபபடப்படப்

ஏற்பாடுகழளஇறுதிசசய்கதன். அணலவளரப்ளூடடுப

ழபயனின்ழககளுக்கம், படத்திலநடத்தஎன்நண்பர

காநதிியன்மகன்ரிஷிகரன்ழககளுக்கம், அநதஅணழலமிகக்

கவனமாகமாற்்றமாற்்ற, மிகநதஎசசரிக்ழகரிடன்படமாக்க

மடத்கதன்.

படத்சதாகப்க்கப்பன்பாரத்தகபா்த'அணலகஞ்ச' கழத

மிகஇயலபாகவநதிருநத்த. அணலகதடஅழலநத

அழலசசலன்கழளப்அழதபபாரக்கம்கபா்தஉற்சாகமாக

மா்றய்த! அநதஎ்பகசாழடபபாரத்தகழலஞரஅகத

உற்சாகத்கதாடும், ஆசசரயத்கதாடும்என்ழனபபாராடடனார. 4

வதாக'சங்கலசசாமியார' கழதரிம்படமாக்கபபடட்த. 

கழலஞர'ஒளிபரபழபத்சதாடங்கலாம்!' எனஅ்னமதி

அளித்தார.

அதன்்பறைகநடநதஎதிரபாராதசம்பவங்கழள

வவரித்தால அ்தஒருசமகாசீரியலதிழரக்கழதகபால

வரிரிம். கழலஞழரபாரக்கஅ்னமதிமறுக்கபபடகடன். 

பலமழறை மயன்றும்கழலஞரடவியலருந்தசரியான



பதிலலழல. பலமயற்சிகளசசய்கதன். கழலஞர

இருக்கம்வழரஅவரவரும்்ப, ஒத்்தழழைப்நலகயஇநதத்

சதாடரின்ஒளிபரப்ழக கடவலழல. காரணம்அவரிலழல

என்றைகாரணம்மடடும்நான்றகவன். கவறுகாரணங்கள

அ்றகயன்! ‘ராஜகமாரி'ியலசதாடங்கய'கழத-வசனம்' 

என்்னம்கழலஞரின்திழரபபயணம்'கழலஞரின்கழதகநரம்; 

சதாடரிலதான்நிழறைவழடநத்த.

மழறைக்கபபடடசபாக்கஷங்கழளகாலகமமீண்டும்என்றைாவ்த

சவளிக்சகாணரும்! இநதகழலபபழடப்பன்

சவளிபபாடழடரிம்நான்அபபடகயஎதிரகநாக்க

இருக்ககறைன். நான்நம்்ம்கடவுகளா, கழலஞரநம்்பய

காலகமாஇழதஒளிபரப்ம்அநதசவளிசசநாளுக்காகக்

காத்திருக்ககறைன்!

***



சமூ்ப் பளடு்ள: இந்திிய 
 அரைசிியலன் வசனக

ராஜசங்கீதன்

சமாத்தம்ன்ன்றுபடங்கள- பராசக்தி, பணம், ஒகரரத்தம். 

ன்ன்றுகமகழலஞரகருணாநிதிதிழரக்கழத, வசனம்

எழுதியழவ. பராசக்தி1952லசவளியான்த. பணம், 1952ம்

ஆண்டுடசம்பரில. ஒகரரத்தம்1987ல.

கருணாநிதிஎழுதியதிழரபபடவசனங்களிலசன்கம்பற்்றய

சத்றப்அதிகம்என்றைசிலாகபழபக்ககளவபபடடருபகபாம்.

நாடகபாண, ்பரசசாரபாணஎன்றுபலரஅழத

வமரசிபப்தண்டு. அபபடபபடடதிழரக்கழதமற்றும்

வசனங்களின்வழதனக்கம், தன்இயக்கத்்தக்கம்ஓர

அழடயாளத்ழதஉருவாக்க, ்பன்இநதியஅரசியலகலகய

மக்கயமானசதாருஆளுழமயாய்மா்ற, இபகபா்தஅவர



மழறைந்தவடடஇநதத்தருணத்திலஅவரபடங்கழளமீண்டும்

பாரக்ககறைன். ஆம், கருணாநிதிகழலஞரதான்!

சன்கத்தின்இயங்கவழசகழல. எலலாக்கழலகளும்ஏகதா

ஒருவழகியலமக்கழளப்பரதிபலத்கதஉருவம்

சகாளகன்றைன. மக்கழளப்பரதிபலக்ழகியலமடடும்தான்

கழலஎன்றைஉருவத்ழதகயகழலசபறுகறை்த. கழகியல

வழரநதஓவயம்தான்மதலமனிதவரலாறு. அநதஓவயத்தில

மிழகஇருக்கம். மழறைசபாருளஇருக்கம். நடுக்கம்இருக்கம். 

பகதிகளஅழந்தம்இருக்கம். எலலாவற்ழறைரிம்தாண்ட

அங்கவாழநதமனிதனின்அகம்ஓவயத்்தக்கள

ஒளிநதிருக்கம்.

ஒருகாலத்ழதயசன்கத்தின்அகத்ழத்பரதிபலபபவன்

நிசசயமாகஏகதாசவாருகநாக்கத்்தக்காகமடடும்தான்

சசய்கறைான். அநதகநாக்கம்அடுத்ததழலமழறைக்ககசதி

கடத்்தவதாகஇருக்கலாம். மக்களுக்கானஅ்றவுறுத்தலாக

இருக்கலாம். எதிரகாலத்்தக்கான்்தசசிநதழனயாக

இருக்கலாம். எ்தவாகஇருநதாலும்அநதகநாக்கம், 

பழடபபவழனமிகபசபரும்காலசசக்கரத்தின்மக்கய



கண்ணயாகஇருத்திழவக்கறை்த. காலத்ழதமன்யூகபபதாலும்

மக்களுக்கானதீரக்கதரிசனத்ழததருவதாலும்எலலாகாலத்்தச

சன்கங்களிலும், பழடபபவன்நீங்காஇடம்சபற்றுவடுகறைான்.

அசசன்கங்ககளாடுஏகதாஒருகாலத்திலஉடகாரந்தசகாண்டு

அவன்உழரயாடுகறைான். ககளவககடடுக்சகாண்கட

இருக்கறைான்.

இநதியசசன்கத்ழதசபாறுத்தவழரசன்கங்களுக்கம்

தழலழமகளுக்கம்எநதக்காலத்திலும்பற்றைாக்கழறைஇருநதகத

இலழல. மக்கழளக்ழகயாளும்தழலழமகள, பலவழக

உத்திகழளரிம்பயன்படுத்திகயவநதிருக்கன்றைன. 

தழலழமக்கத்கதழவயானஓரழமழயஉத்திகள

உருவாக்கனகவாஇலழலகயாஅதிகபடச்பரிவழனகழளரிம்

சநருங்கடமடயாதஏற்றைத்தாழவுகழளரிம்ஆதிக்கத்ழதரிம்

சரண்டழலரிம்்றைரதியாகமடடுமின்்றஅகரதியாகவுகம

உருவாக்கழவத்திருக்கன்றைன.

சகாநதளிப்நிழறைநதகடலலபயணபபவ்னக்ககலங்கழர

வளக்ககம்தழண. வளக்கத்தின்உயரத்ழதக்கழறை கறை

மடயா்த. கடலுக்கநடுகவஅழலகளாலளூழத்தபபடடுக்



சகாண்டருபபவ்னக்கமடடும்தான், வளக்கம்சகாண்டுளள

உயரத்தின்அருழமசதரிரிம். கழரியலநிற்பவ்னக்கஅலல. 

சன்கரதியாக, சாதிகளாக, வழபாடுரதியாக, வரக்கரதியாக, 

பாலனரதியாக்பளவுககளாடுஇன்்னகமசகாநதளித்்தக்

சகாண்டருக்கம்இநதியசசன்கத்திலகருணாநிதிஉயரத்திய

திழரக்கழத- வசனம்என்்னம்கலங்கழரவளக்கம்மிகவும்

அவசியமான்த; அழத்திடமடயாத்தம் கட.

கருணாநிதிமழறைநதஅன்று, நான்சசாலல, கதாழஒருவர

‘பராசக்தி’படத்ழதபாரத்தார. அவர90 களின்்பற்பகதிியல

்பறைநதவர. படம்கபசம்பரமாழவபற்்றகயாஇரண்டாம்

உலகபகபாரபற்்றகயாஎளளளவும்சதரிநதிராதவர. படம்

பாரத்்தமடத்த்பறைககறுநதகவலஅ்னப்பஇருநதார. “Evlo 

guts venum apove apdi padam eduka!”. தமிழழை

ஆங்கலத்திலஉளளிடடுதகவலஅ்னப்ம்தழலமழறைழயச

கசரநதசபண்! படம்சவளியானகாலத்திலஅவரஅபபா கட

்பறைநதிருக்கமாடடார. ஆனாலஅவரிடமம்கருணாநிதி

கபசகறைார. ஏசனனில, இன்றுஅவரபாரக்கம், ககடகம்

எலலாமம்படத்திலஇருக்கறை்த.



‘பராசக்தி’படம்என்றை்தம்நமக்கசிவாஜிதான்ஞாபகம்

வருவார. நீதிமன்றைக்காடசிஞாபகம்வரும். சிவாஜிஎன்றை

மகத்தானநடகழனகண்சடடுத்த்த‘பராசக்தி’படம்தான்

என்றைாலும், அதன்கழதசிவாஜிழயபபற்்றய்தஅலல. 

‘கலயாண’என்றைசபண்கதாபாத்திரத்ழதபற்்றய்த. 

ஆணாதிக்கமம்அதற்க்தழணகபாகம்்கராகதமம்எபபட

கலயாணஎன்றைசபண்ழண்தன்்றுத்திவரடடுகறை்த

என்ப்ததான்கழத.



தங்ழககலயாணியன்திருமணத்்தக்கபரமாவலருந்த

அண்ணன்கணகசகரன்கபபலலகளம்்கறைான். கபாரால

பயணம்தழடபடுகறை்த. சிலமாதங்களுக்கப்பன்மீண்டும்

பயணம்சதாடங்க, தமிழநாடடுக்கஅண்ணன்வருவதற்கள, 

கலயாணக்கக்கழைநழத்பறைந்தவடுகறை்த. கணவன்வபத்தில

மரிக்கறைான். அபபாவும்இறைக்கறைார. கலயாணநடுத்சதருவல

நிற்கறைாள. வநதஇடத்திலஅண்ணனின்பணசமலலாம்திருடு

கபாகறை்த. தங்ழகழயத்கதடஅழலகறைான். 

வாழவாதாரத்்தக்காகத்திருடுகறைான். கறுக்கனாகநடக்கறைான். 

தங்ழகழயக்கண்ட்பறைகம்தான்தான்அண்ணன்எனசசாலல

மடயாதசூழைல. அவனிடம்ஈரக்கபபடும்வமலாஅவன்கழத

வசாரிக்கறைாள. நடநதவற்ழறைசசசாலகறைான். அவளகாதலக்கத்

சதாடங்கழகியல, தங்ழகழயத்கதடசசசன்றுவடுகறைான். 

வாழைவழியன்்றகலயாணகழைநழதழயக்சகான்றுவடுகறைாள.

கபாலீஸ்்படக்கறை்த. கடும்பம்கசரநததாஇலழலயாஎன்ப்த

மிசசக்கழத.

இநதக்கழதக்களஎங்கக்னம்்ரடசிகபசிடமடரிமா? 

அக்மாரக்மத்திழரகத்தபபடடகடும்பக்கழத! இன்ழறைய



ஹரிியடம்சிக்கியருநதால, இநதகழதஎன்னவாக

இருக்கசமனகயாசித்்தபாருங்கள. படம்சவளியாகசில

மாதங்களிகலமறைந்தகபாியருபகபாம். கடடத்தடட66 

வருடங்களஆகரிம்‘பராசக்தி’ழயகபசிக்

சகாண்டருக்ககறைாம். காரணம், படத்்தக்களகபசபபடடருக்கம்

சன்கநீதிஅரசியல!

‘பராசக்தி’படம்சவளியானஒருமாதகாலத்திகலகய‘பணம்’

படம்சவளியாகறை்த. சிவாஜி, பத்மினி, என்.எஸ்.கருஷ்ணன்

நடத்திருக்கறைாரகள. பத்மினிழயசிவாஜிமணக்கறைார. ககடட

வரதடசழணழயபசபண்ளூடடலசகாடுக்காததால, 

சிவாஜிியடம்இருந்தபத்மினிழயப்பரித்்தசவளிகயற்றுகறைார

சிவாஜிியன்தகபபன். மனமழடரிம்சபண்ணன்தகபபன், 

பணத்்தக்காகஅலலாடுகறைார. கணவழனப்பரிநதகசாகத்தில

பத்மினிவாடுகறைார. அவரின்வாடடம்்ரிந்தசபண்

்பத்தனானகாவல்தழறைஅதிகாரிபணம்சகாடுக்க

மன்வருகறைான். சிவாஜிியன்தகபபகனாபத்மினிியன்

நடத்ழதியலகளங்கம்கற்்பத்்த, கவறுஇடத்திலசிவாஜிக்க

மணம்மடத்்தழவக்கறைார. இரண்டாவ்தசபண்தனக்சகாரு



காதலஇருபபதாகசசாலல, சிவாஜிசவளிகய்றவடுகறைார. 

பத்மினிழய்பரிநதவாடுகறைார. மகழளகடத்திழவத்திருக்கம்

இன்ஸ்சபக்டரின்சதி்ரிந்த, பத்மினிியன்தகபபன்சண்ழட

கபாடுகறைார. இன்ஸ்சபக்டரஅவழரக்சகான்றுவடுகறைார. பழ

சிவாஜிமீ்தவழுகறை்த. தம்பதிகளகசரநதாரகளாஎன்ப்த

மீதிக்கழத.

மீண்டும்ஒருகடும்பக்கழததான். இதிலதன்்னழடய

கம்யூனிசசசிநதழனழயசவளிபபடுத்திஇருக்கம்கழலஞர, 

திராவடஅரசியழலரிம்கடடத்தடடசவளிபபழடயாககபசி

இருக்கறைார. மனிதனின்வாழவல, உணரவுகளுக்கம் கட

வலங்ககழளபூடடடும்வலலழமபணத்்தக்கஉளள்த. 

எலலாருழடயவாழவன்மக்கயமடவுகழளஎடுபபதற்க

பணம்அடபபழடயாகபாரக்கபபடுவதன்்பன்னணியலஓர

அரசியலஇருக்கறை்த. கருணாநிதிஅழதத்தான்இபபடத்தில

அழுத்தமாகபகபசிஇருக்கறைார.

கவதங்கழளஎலலாம்தாண்டயஅறைம்கபசம்்த்தகம்

இருக்கறைசதனசசாலலஎன்.எஸ்.கருஷ்ணன்ஒரு்த்தகம்

காண்்பபபார. திருக்கறைள! ஒருகாடசிியல, உழரயாடல



நடந்தசகாண்டருக்கம். ்பன்னாலஅவவடத்்தக்கானசபயரப

பலழகஇருக்கம். திருக்கறைளமன்னணகழைகம். திமக!

’ஒகரரத்தம்’படத்ழதஇதிலருந்த35 வருடங்களுக்க்பறைக

கழலஞரஎழுதிஇருக்கறைார. காலம்நிழறையமா்றியருக்கறை்த. 

நிழறையப்்த்பரசசிழனகள! கழலஞரும்காலத்்தக்ககற்ப

படத்திலசன்கநீதிகபசகறைார. ‘ஒகரரத்தம்’படத்ழத

கடடத்தடடஅநதக்காலத்்த‘காலா’எனசசாலலலாம். 

பா.ரஞ்சித்ஒருநிகழவலகழலஞழரபற்்றகபசழகியல

இபபடத்ழதசிலாகத்திருநதார. ஆம், படத்திலசாதிதான்

்பரசசிழன.

அழசவம்சாப்படாதஓரஊரபசபரியவரின்மகன்நாயகன்

காரத்திக். மற்கபாக்ககபசபவர. அவருக்கஒருதங்ழக. சீதா! 

வரதடசழணசகாடுபபதிலழலஎன்றைசகாளழக

சகாண்டருக்கம்அபபா, மகளுக்கவரும்வரன்கழளஎலலாம்

தடடக்கழத்்தக்சகாண்கடஇருக்கறைார. ஒடுக்கபபடடசாதிழய

கசரநதபண்ழணயாளின்மகன்பாண்டயன். அவருக்கஒரு

தங்ழக, தம்்ப. தம்்பயாகநகரத்திலஇருந்தவருபவர

ம.க.ஸ்டாலன்! காரத்திக்கம்ஸ்டால்னம்இழணந்த



ஊருக்களஇருக்கம்சாதிய்பரசசிழனக்கஎதிராகக்கரல

சகாடுக்கறைாரகள. காரத்திக்கறுப்சடழட, ஸ்டாலன்

நீலசசடழட!

ஊருக்களஇருக்கம்டக்கழடக்காரரராதாரவ்பற்படுத்தபபடட

சாதிழயகசரநதவர. அவருடனானவாக்கவாதத்தில

’படடயலனசபண்ழணத்தான்மணபகபன்’எனகாரத்திக்

வாக்கசகாடுக்கறைார. ஸ்டாலனின்தங்ழகரிம்காரத்திக்கம்

காதலக்கறைாரகள. வஷயம்சதரிந்தகாரத்திக்கன்அபபா

அவழரசவளிகயற்றுகறைார. படடயலனசாதிமக்கள

தங்கியருக்கம்இடத்திலகாரத்திக்கம்வந்ததங்ககறைார. 

ஸ்டாலனின்தங்ழகழயகாரத்திக்மணம்மடக்கறைார. 

ராதாரவியன்சாதீயத்்தக்கஎதிராககரலசகாடுத்ததில

ஸ்டாலன்சகாலலபபடுகறைார. இவற்றுக்கழடியல, திருமண

ஏக்கத்திலயாருக்கம்சதரியாமல, பாண்டயகனாடுசீதாஉறைவு

சகாளகறைார. கரபபம்ஆகறைார. தாய்மகனாரமாவுக்கஉண்ழம

சதரியவருகறை்த. கஜாதிடருடன்கசரந்ததிடடமிடடு, ஊர

சபரியவருக்க’சதய்வக்கழைநழதஒன்றுவாய்க்கம்’என

ஆரடம்சசாலலழவத்்த, அநதசதய்வகழைநழதயாகமகளின்



கழைநழதழயகயளூடடுக்களவரசசசய்்தவடுகறைார. இ்த

ஏ்தம்சதரியாமலமகளுக்ககலயாணம்கபசிஊரபசபரியவர

மடக்கறைார. வஷயம்சதரிழகியலஎன்னநடக்கறை்தஎன்ப்த

மீதிக்கழத.

ஆடசிியலும்இருந்தவடடு, ்பன்இத்தழகயகழதழய

எடுபபதற்கஉண்ழமியகலகயஅசாத்திய்தணசசலும்

சன்கநீதிியன்பாலசகாண்டதணயாபபற்றும்இருக்க

கவண்டும். சகாஞ்சம்அசநதாலும்“இதற்கமன், ஆடசிியல

நீங்களதாகனஇருநதீரகள. ஏன்இவற்ழறைசசரி

சசய்யவலழல?” எனககளவஎழும்வாய்ப்களநிழறையகவ

சகாண்டசூழைலஅ்த. ‘ஒகரரத்தம்’படத்தில, மா்றியருக்கம்

சன்கத்தின்்பரதிபலபழபஅதிகம்காணலாம். ஆனால, அநத

மாற்றைம்சரியாகசசன்றைழடயவலழலஎன்றைஆத்மாரத்தமான

வமரசனத்ழதரிம்கழலஞரசவளிபபடுத்திஇருபபார.

ன்ன்றுபடங்களிலும்அடசசரடாகஒருமக்கயஒற்றுழம

இருக்கறை்த. சபண்கள!



“இபகபா்தம்உன்ழனகற்றைம்சாடடுககறைன். நீஒரு

சயநலவாதி! உன்சசாநததங்ழகக்காக, அவளகசாக

வாழவுக்காகசருண்டுகபானாகயதவர, நாடடகலஎத்தழன

தங்ழககளநலந்தகடக்கறைாரகளஎனநிழனத்தாவ்த

பாரத்தாயா? அதற்காகஉன்நாவுஅழசநத்தஉண்டா, உன்

சநஞ்ச்தடத்த்தண்டா?”

“எனக்ககன்்தடக்ககவண்டும்? இநதககடுசகடட

சமதாயத்்தக்க, நன்்றசகடடநாடடுக்க, ஏழழைகழளமிதித்்த

வாழும்எத்தரகளுக்க்தடக்ககவண்டும்சநஞ்ச, உியர, உடல

எலலாம்…எனக்ககன்்தடக்ககவண்டும்?”

“அநதசமதாயத்திலநீரிம்ஒருஅங்கம்!”

“ஆனாலநான்ஏழழை…ே”

“அபபடஆக்கபபடடாய்!”

‘பராசக்தி’படம்தான். இநதஉழரயாடலநடபப்த

கணகசகர்னக்கம்அவன்காதலவமலாவுக்கம்

வாழக்ழகழயரிம்சன்கத்ழதரிம்கழறை க்றகயவாழந்தவரும்



கணகசகரனிடம்அவன்ததவழறைஎடுத்்தசசாலல, 

சன்கத்்தக்காகஅவன்சிநதிக்ககவண்டும்என்றைஅ்றழவ

வழைங்கவ்தஒருசபண்கண.

்பரபலமானநீதிமன்றைவசனம்எனக்கம்்படக்கசமனி்னம்

அழதரிம்தாண்டகழலஞரஎன்ழனஈரத்த்தஇநத

வசனத்தாலதான்; அ்தவும்வசனத்ழதஒருசபண்கதாபாத்திரம்

கபசவதாகழவத்ததாலதான். 

இம்மாதிரின்ன்றுபடங்களிலுகமசபண்களமிகமக்கயமான

பங்கவகபபாரகள. இன்்னம்சசாலலபகபானாலன்ன்்றலுகம

கழதரிகமசபண்கழளசற்்றத்தான்சழைலும். ‘கலயாண’

பாத்திரமம்‘வமலா’பாத்திரமம்‘பராசக்தி’படத்திலஎன்றைால, 

‘பணம்’படத்திலபத்மினிபாத்திரமம்T.A.ம்தரம்பாத்திரமம். 

’ஒகரரத்தம்’படத்திலசீதாகதாபாத்திரமம்அவர்தஅம்மா

மகனாரமாகதாபாத்திரமம்.

‘பணம்’படத்திலஎன்.எஸ்.கக., ம்தரத்்தடன்கபசம்காடசி

ஒன்றுஉண்டு. அவழரக்கலயாணம்சசய்்தசகாளளவருபபம்

சதரிவத்்தகபசம்என்.எஸ்.கக., ஆண்களுக்ககஉரிய



சா்தரயத்்தடன்உண்ழமகழளஎலலாம்சசாலவதாகக்

காண்்பத்்தக்சகாண்டு, ஒகரஒருதடழவஒருசபண்ுடன்

உறைவுசகாண்டுவடடதா’கசசாலவார. உடகனம்தரம்

‘்பரசசிழனஇலழல’எனசசாலலவடடு, தா்னம்ஒரு

ஆுடன்ஒகரஒருமழறைஉறைவுசகாண்டஅரத்தம்சதானிக்க

கபசவார. உடகனஎன்.எஸ்.கக. மகம்சளித்்தவலகவார. 

சதாடரந்த‘ஆுக்சகாருநீதி, சபண்ுக்சகாருநீதி, ஆககமா

சசாலலய்யா’எனபாடலவரும். Male Privilege 

என்ககறைாகம, அழதஅக்காலத்திகலகய

இடத்்தழரத்திருக்கறைாரகழலஞர.

‘ஒகரரத்தம்’படத்திலஇன்்னம்ஒருபடகமகலசசன்று, 

திருமணம்மறுக்கபபடும்சபண்ுக்கஏற்படும்கலவ

வருபபத்ழதசீதாவன்கதாபாத்திரத்ழதழவத்்தபகபச

ழவத்திருபபார. மணமாகா்தசீதாவுக்கப்பறைக்கம்

கழைநழதழயசாதிசவ்ற்படத்ததகபபனிடம்மழறைக்க

மகனாரமாஎ்னம்சபண்தான்உதவுவார.

சரியாககவசசாலவசதனில, ‘பராசக்தி’படக்கழதழய

ஆண்களின்உலகத்்தக்களசிக்கக்சகாளளும்ஒருசபண்ழண



பற்்றயகழதஎன்கறைசசாலலலாம். ஆண்களஉலகம்என்ப்த, 

கலயாணியன்அண்ணனானககாழழைகணகசகரனில

சதாடங்க, கலயாணழயபடுக்ழகக்கஅழழைக்கம்

ஆண்கழளரிம்கசரத்்த, கழடசிியலகலயாணழயகய

கற்றைவாளியாகநிறுத்்தம்நீதிபரிபாலனம்வழரியலான

சமாத்தமகம.

“தாழத்தபபடடவங்க, ்பற்படுத்தபபடடவங்கநாலுகபர

படக்கறை்த, சரண்டுகபரஉத்திகயாகத்்தக்ககபாறை்த, அகதாட

எங்கசமதாயமன்கனற்றைம்மடஞ்சகபாியடு்த. அபபடப

படசசவன், படடணத்்தக்கபகபாய்உடகாரந்தக்கடடு, 

எதாசசம்பதவபவசகழளகதடக்கடடுதன்ழனரிம்ஒரு

உயரநதஜாதிக்காரன்மாதிரிபாவலாபண்ணக்கறைாகனதவர, 

அவனாலசமதாயத்்தக்கஒருசசலலாக்காசபயன் கட

கழடயா்தே”

’ஒகரரத்தம்’படத்திலஇபபடசயாருவசனம்எழுதிஇருக்கறைார

கழலஞர. எத்தழனஉண்ழம! சதாடரந்தவவசாியகளஊரில

இருந்தவவசாயம்பாரக்ககவண்டும்எனஒருகதாபாத்திரம்

கபச, பதிலுக்க,



“உியருளளவங்க, உடம்்லவலுவுளளவங்கஎலலாருகம

உழழைக்கும். உழழைக்கஒருவரக்கம், உண்டுகளிக்கஒரு

வரக்கம்…இநதசன்கஅழமபழபமாத்தஒருசபரிய

்ரடசிகயபண்ண்னம்ே”எனவசனம்ழவத்திருபபார. இநத

வசனம்எநதஅரசியலசித்தாநதத்ழதக்றக்கறை்தஎனவளக்க

கதழவியலலாதஅளவுக்கபடடவரத்தனமாகஇருக்கறை்த. 

திராவடம்கபசகறைஅகதகநரம்கம்யூனிசம்கபசவழத

நிறுத்தாமலஇருநதகதாடுமடடுமலலாமல, அழத

அழடயாளபபடுத்தவும்தவறைாமலஇருநதிருக்கறைார. கபாகறை

கபாக்கல, வவசாயத்தின்மீதானபரவலான

வழபாடடுத்தன்ழமழயரிம்உழடக்கறைார.

படத்திலஸ்டால்னம்காரத்திக்கம்கபாடும்சடழடகளின்

நிறைங்களகறுப், நீலம், சிவப்ஆகயழவகய! 

கழலஞரின்திழரக்கழதபாணரிம்அலாதியானபாணதான். 

Charles Dickens, Shakespeare கபான்கறைாரபயன்படுத்திய

உத்திழயதமிழலஅ்றமகபபடுத்திய்தகழலஞகரஎன

சசாலலலாம். ஆரம்பத்திகலகயதிழரக்கழதகளில

கதாபாத்திரங்கழளநிறுவவடுவார. கழதியலஏற்படும்மதல



திருபபத்திலசமாத்தகதாபாத்திரங்கழளரிம்சிதறைடபபார. 

கழதியன்எலலான்ழலகளுக்கம்கதாபாத்திரங்களசசன்று

வழும். மீண்டும்அழவஒன்றுகசருமாஇலழலயாஎன்பகத

திழரக்கழதியன்மடவாகஇருக்கம். ஒன்றுகசரமயன்று

அதிகலற்படும்சிக்கலகள்திய்பரசசிழனஏற்படுத்்தவகத

இரண்டாம்திருபபமாகஇருக்கம்.

நிழறையபகதாபாத்திரங்களஎன்பதாலஎளிதாகமடசசகளும்

கழதியன்கபாக்கலநிழறையவழும். சவாரஸ்யம்

கழடத்்தவடும். அதனாகலகயஇயலபாககாவயத்தன்ழம

படத்்தக்கஉருவாகவடும். ராமாயண, மகாபாரதம்மற்றும்

ககரக்கத்தின்இலயடகபால. சிறுவயதிலபாரத்தOliver Twist 

படம்தான்எனக்க‘பராசக்தி’ழயமதலதடழவபாரத்தகபா்த

நிழனவுக்கவநத்த. சவறும்வசனங்களிலமடடுசமன

இலலாமலதிழரக்கழதஅழமப்பலுகமகருணாநிதி

வத்தகரதான். ்ராண, இதிகாசபடங்களசவளிவநதகாலத்தில,

சன்கபபடங்களிலஎழு்தவசதன்ப்தகடடத்தடடமதல

மயற்சி. அ்தசரியாகவரகவண்டும்என்பதிலகழலஞரின்



்பரயத்தனமம்கதரசசிரிம்அவசரழுதியபடங்களில

சதளிவாகக்காணலாம்.

“கழலஞரகருணாநிதிஎழதகபசவாரஎன்ப்ததான்சதரிரிகம, 

படங்களின்வசனங்களிலஅவரகபசியஅகதவஷயங்கழள

திரும்பஎடுத்்தக்காடடகவண்டுமா?” எனககடகலாம். ஆம், 

நிசசயமாகஎடுத்்தக்காடடகவண்டும். கழலஞரஎவற்ழறைப

கபசவார, எநதசசித்தாநதங்களின்பாலஈரப்சகாண்டருநதார

என்பழவசயலலாம்சதரிந்தகமஇன்றுநம்கண்மன்னால

அழவதிரிக்கபபடடுக்சகாண்டருக்கன்றைன. ஆககவ

நிசசயமாகத்திரும்பகபசகவண்டும். அவரும்அழதத்தாகன

சசய்திருக்கறைார. திரும்பதிரும்பசபரியார, மாரக்ஸ், 

அம்கபத்கர, அண்ணாஎன்றுதான்கபசிஇருக்கறைார. 

அதனாலதாகனஅவரகழளநம்சன்கஅழமப்க்கள

ஓரளவுக்கக்னம்நழடமழறைபபடுத்தவும்அவரால

மடநதிருக்கறை்த.

இநதியசசன்கம்அதன்இயல்பகலகயஆதிக்கத்ழதரிம்

சரண்டழலரிம்சாதிமதங்களின்வழயாகமக்களின்

அகநிழலியலவழதக்கவலல்த. அதற்கானஅடத்தளம்மிக



வலுவாகஇநதியபாரபபன, பனியாகம்பலாலபல

நூறைாண்டுகளாககபாடபபடடருக்கறை்த. அ்தசாதி, மதம்

தாண்டயஒற்றுழமழயக்கழலக்கம். கபதங்கழள

வலுபபடுத்்தம். தமிழழைபலளூனபபடுத்்தம். சபண்கழள

கமலும்கமலும்ஆணாதிக்கசடடகத்்தக்களகநராககவா

மழறைமகமாககவாஉடபடுத்திக்சகாண்கடஇருக்கம். 

ஏழழைகழளஅதிகமாக்கக்சகாண்கடஇருக்கம். 

சதாழலாளிகழளசரண்டக்சகாண்கடஇருக்கம்.

வன்்ணரவன்தழலநகரதிலல! ஒடுக்கபபடகடாரின்கரல

இன்்னகமஏறைாதஅம்பலம். மனிதஉரிழமகபாராளிகளின்

உியரப்றப். கவகமாகபாரபபனமயமாக்கபபடும்தமிழநாடு! 

ஆம், இன்றும்நடந்தசகாண்டுதான்இருக்கறை்த. எனகவதான்

கதாழயால‘பராசக்தி’படத்்தடன்சதாடர்சகாளளமடநத்த. 

ஆதலாலதான்கழலஞரின்மழறைவுக்கஅத்தழனககாட

இழளகயாரபடடாளம் கடகண்ணீரசசாரிநத்த. சபரியாரும், 

அம்கபத்கரும், அண்ணாவும், கழலஞரும்எழதஎதிரத்்த

கபாராடனாரககளஅ்தவநகதவடட்த. நாம்என்னசவலலாம்

ஆகக் கடா்தஎனவரும்்பனாரககளாஅ்தவாகசவலலாம்



மா்றக்சகாண்டுஇருக்ககறைாம். நம்கரங்களாகலகய

சகாலலபபடகவண்டுசமனசன்கநீதிியன்கழுத்்தநம்

ழககளிலதிணக்கபபடுகறை்த. இசசன்கம்கபசம்ஒடுக்கமழறை

மற்றும்சரண்டலுக்கஎதிராகவசனம்எழுதியவரகழலஞர. 

அதனாகலகயஅவரகாலத்்தக்கம்நிற்கறைார. அவர்த

வசனங்களபாரபபினயத்தின்ஆணகவழரஅழசத்்த

பாரபபழவ. சருங்கக் க்றன், இநதியசசன்கநீதிக்கான

வசனத்ழதஎழுதியவரகழலஞரகருணாநிதி. ஆதிக்கத்்தக்க

எதிரானஇநதியஅரசியலன்வசனகமகருணாநிதி!

“பணம்ப்றக்கம்சகாளழளக் கடடத்ழதவளரவடட்தயார

கற்றைம்? பஞ்சத்தின்கற்றைமா? அலல்தபஞ்சத்ழதமஞ்சத்திற்க

வரவழழைக்கம்வஞ்சகரகளின்கற்றைமா? கடவுளசபயராலகாம

லீழலகளநடத்்தம்கபாலபபூசாரிகழளநாடடகலநடமாட

வடட்தயாரகற்றைம்? கடவுளின்கற்றைமா? அலல்தகடவுளின்

சபயழரசசசாலலகாலடகசபம்நடத்்தம்கயவரகளின்

கற்றைமா? இக்கற்றைங்களகழளயபபடும்வழர

கணகசகரன்களும்கலயாணகளும்கழறையபகபாவதிலழல. 

இ்ததான்எங்களவாழக்ழகஏடடலஎநதபபக்கம்



்ரடடனாலும்காணபபடும்பாடம், பகத்த்றவு, பய்னளள

அரசியலதத்்தவம்!”

ஆம், காலத்தாலநிழலத்திடடகழலஞரதான்கருணாநிதி!

***

[“பாழனசகசாற்றுக்கஒருகசாறுபதம்ே”என்றை

ம்தசமாழக்ககற்பகபாலஎனக்கப்படத்தகழலஞரின்சில

எழுத்்தக்கழளஅழவஉண்ழமியலசவளியானஅகதஅசச

வடவலஅடுத்தசிலபக்கங்களிலதநதிருக்ககறைன். கழலஞழர

இ்தகாறும்வாசித்திராதவரகளஇவற்்றலருந்தசதாடங்கலாம். 

- ஆசிரியர]



்ரலைஞர்   ‘சபமு்ுொ’ 
ிவநர்்ொணல்

மழுழமயாகஎழுத்்தசதாடரபாகமடடுகமகழலஞரிடம்

கமற்சகாளளபபடடஒகரகநரகாணலநவம்பர1992 

‘சபமங்களா’வலசவளியான்ததான்எனநிழனக்ககறைன். 

(நன்்ற: ‘சபமங்களா’- http://www.subamangala.in/) 

http://www.subamangala.in/






















கழலஞரின்‘மரசசால’கடதம்

1976லவளளுவரககாடடம்திறைக்கபபடடகபா்த

மரசசாலியலகழலஞரஉடன்்பறைப்களுக்கஎழுதியகடதம். 

சமாழியன்மீதானஅவர்தபற்ழறைரிம்ஆடசிபலத்ழத

அதற்கபபயன்படுத்திக்சகாண்டழதரிம்அழதத்தன்

எழுத்்தவன்ழமன்லம்மக்களுக்கத்சதரியபபடுத்்தவழதரிம்

இநதக்கடதம்காடடுகறை்த.































சபான்னர -  சங்கர :  மன்்னழர /  மடவுழர 

சபான்னர- சங்கரநாவலுக்ககழலஞரஎழுதியமன்்னழரரிம்

மடவுழரரிம். நாடடுபபாடலகளமற்றும்வரலாற்று

நூலகளிலலருந்தக்றப்படட்பரகதசம்மற்றும்அதன்மக்கள

சாரநதசதாருசரித்திரநாவழலஉண்டாக்கம்அவர்த

கவடழகக்கம்வத்ழதக்கம்இ்தஉதாரணம். (நன்்ற: 

https://tamilcomicsulagam.blogspot.com/)



https://tamilcomicsulagam.blogspot.com/




























பபொன்னொஞ்சல

பரணராஜன்
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